
woensdag 3 augustus 2022

Gemeentenieuws

Stichting De Noordzee trapt grootste 
landelijke strandopruimactie af 
De negende editie van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour van Stichting De Noordzee 
is begonnen. Vijftien dagen lang ruimen 
duizenden vrijwilligers afval op langs de hele 
Noordzeekust. Zo vragen ze aandacht voor 
een schone en gezonde Noordzee. Ruim 
2000 vrijwilligers hebben zich al aangemeld 
voor de 30 opruimacties: elke dag wordt 
het strand tegelijkertijd in het noorden en in 
het zuiden van het land opgeruimd. De vrij-
willigers ruimen al het afval op dat ze tegen-
komen. Deze editie is er extra aandacht 
voor vervuiling door peuken. Vorig jaar zijn 
er in vijftien dagen 57.772 peuken van het 
strand geraapt. De landelijke opruimactie 
start vandaag in Cadzand en op Schier-
monnikoog. Maandag 15 augustus is de 

laatste dag van de Tour bij Zandvoort - dan 
worden de resultaten bekendgemaakt. 
  
Inschrijven 
Het is nog mogelijk om deel te nemen aan 
één of meerdere etappes. Op 13 augustus 
wordt het strand van Castricum aan Zee 
naar Egmond opgeruimd. 
Inschrijven kan via: 
www.beachcleanuptour.nl/etappes. Naast 
de opruimactie zijn op er op diverse loca-
ties activiteiten waar mensen ook zonder 
zich aan te melden aan mee kunnen doen. 
De speciale Noordzeenatuur-dagen zijn op 
12, 13, 14 en 15 augustus in respectievelijk 
Wassenaar, Katwijk aan Zee, Wijk aan Zee 
en Zandvoort.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 26 juli 2022 (Z22 083020)
Binnengeest 49 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 26 juli 
2022 (Z22 083635)
Breedeweg 58 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 22 juli 
2022 (Z22 081901)
De Skulper Kavel 1 sectie A perceel 3183 in Akersloot, het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 28 juli 2022 (Z22 085863)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het gedeeltelijk vervangen van de gevel, datum ontvangst 
22 juli 2022 (Z22 081907)
Dotterbloem 37 in Castricum, het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 25 juli 
2022 (Z22 082002)
Korte Cieweg 30 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 juli 2022 (Z22 083641)
nabij Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het kappen van een kastanje, datum 
ontvangst 25 juli 2022 (Z22 082000)
Tijgerlelie 8 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 27 juli 2022 
(Z22 085787)
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

Boccherinistraat 21 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 28 juli 
2022 (Z22 078523)

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
gemeentecastricum
Castricum_nl

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 iep Kievit t.h.v. huisnummer 38
1 iep Kleibroek t.h.v. de Anna Paulownastraat
1 iep Kleibroek, Iepenlaan t.h.v. huisnummer 67
1 iep 1ste Groenelaan naast het politiebureau
1 iep Jacob Rens Dorpstraat, nabij het zwembad (parkeerplaats) 
1 iep Helmkade t/o nr. 28a 
1 iep Kortenaerplantsoen, westzijde dokterspraktijk
1 paardenkastanje Kortenaerplantsoen

Meer informatie staat op onze website www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

Ter hoogte van Koningsduin in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 3 
augustus 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens 
deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Verleend

Dampegheestlaan 7 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 25 juli 
2022 (Z22 080854)
Uitgeesterweg 25 in Limmen (naast Uitgeesterweg 23), het bouwen van een 
woning, verzenddatum 22 juli 2022 (Z22 067554)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Koningsweg 72a-a in Akersloot, het wijzigen van bestemming kantoor naar wonen, 
verzenddatum 28 juli 2022 (Z22 076200)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Timmerdorp Castricum 2022 van 22 augus-
tus 2022 tot en met 27 augustus 2022, op de Schapenweide in het park Noord-
End aan de Gerbrandsven achter de basisschool Visser ’t Hooft in Castricum, 
verzenddatum 20 juli 2022 (Z22 074057)
Verleende evenementenvergunning kermisattracties Castricum van 
13 augustus tot en met 16 augustus 2022, Op het parkeerterrein de Brink 
(en gras ernaast) Castricum, verzenddatum 20 juli 2022 (Z22 067812)
Verleende evenementenvergunning kermisattracties Limmen van vrijdag 
9 september, tot en met zondag 11 september 2022, Parkeerterrein Dampeg-
heestlaan Limmen, verzenddatum 22 juli 2022 (Z22 067560)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.




