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Recreatie
Recreatie

Alle oﬃciële publicaties online
Sinds 1 juli kunt u al onze officiële
publicaties online lezen, op de website
www.officielebekendmakingen.nl. Via
de overkoepelende site www.overheid.
nl kunt u daar makkelijk zelf in zoeken.
U kunt er zelfs een abonnement
instellen om automatisch meldingen
te krijgen van bekendmakingen in uw
buurt.
Landelijke plicht
Onze gemeente is, net als alle
andere gemeenten in ons land,
sinds 1 juli verplicht om alle oﬃciële
publicaties online te doen op www.
oﬃcielebekendmakingen.nl. Onze
gemeente heeft daar een eigen
gemeente(tab)blad, met daarin onze
lokale bekendmakingen.
Nu al publiceren we een heel groot deel
van onze oﬃciële bekendmakingen
online; en straks dus allemaal.
Bijvoorbeeld welke aanvragen voor
een omgevingsvergunning we hebben
ontvangen. Of voor welke activiteiten
toestemming is gegeven (dus ‘verleende

Locaties voor recreatie zijn weer open.
Er gelden enkele voorwaarden voor onder andere attractieparken,
Locaties voor recreatie zijn weer open.
casino’s en wellnesscentra en andere locaties voor recreatie.
Er gelden enkele voorwaarden voor onder andere attractieparken,
casino’s en wellnesscentra en andere locaties voor recreatie.

vergunningen’), een verkeersbesluit of
een verordening.
Altijd een actueel overzicht
Via de overkoepelende site www.
overheid.nl kunt u eenvoudig een
actueel overzicht krijgen van onze lokale
bekendmakingen. U kiest dan voor de
button ‘berichten uit de buurt’ en daarna
de keuze ‘wat speelt er in de buurt’.
U kunt ook een overzicht krijgen van
meldingen uit een andere gemeente, als
u dat wilt. U vult dan in het zoekvak de
postcode in die daarbij hoort.
Automatisch op de hoogte
U kunt zich ook abonneren op
nieuwe bekendmakingen. Dan krijgt u
automatisch een melding van besluiten
die uw buurt raken. Dit heet de
Attenderingsservice. U kunt zich hiervoor
inschrijven via www.overheid.nl; kies de
button ‘berichten uit de buurt’ en dan
‘altijd op de hoogte’. Komt u er niet uit?
dan kunt u ons bellen op ons algemene
telefoonnummer.
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Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum
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Anna Paulownastraat 14 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 29 juli 2021 (WABO2101433)
Cieweg 29 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 juli 2021
(WABO2101306)
Iepenlaan 105 in Castricum, het wijzigen van de gevel, verzenddatum 5 augustus
2021 (WABO2101429)
Puikman 1, 1a 1 t/m Puikman 1a 23 (beg gr), Puikman 1b 1 t/m Puikman 1b 24 (1e
verd) te Castricum, het tijdelijk plaatsen van 47 woonunits en technische unit, verzenddatum 3 augustus 2021 (WABO2101258)
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`t Stet in Akersloot, het bouwen van een twee-onder-een-kap woning met bijgebouwen, datum ontvangst 28 juli 2021 (WABO2101565)
Hogeweg 154 in Limmen (naast nr.152), het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 juli 2021 (WABO2101571)
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.
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Torenstraat 73 in Castricum, het
vergroten
de woning,
verzenddatum
30 juli
rijksoverheid.nl/recreatie
of
bel
0800-1351
2021 (WABO2101506)
corona onder controle
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Burg Boreelstraat 15 in Castricum het uitbreiden van de verdieping, verzenddatum 5 augustus 2021 (WABO2101327)
Geesterduinweg 9 in Castricum het plaatsen van een fietsenberging bij Apotheek
Geesterduin, verzenddatum 3 augustus 2021 (WABO2101332)
Hogeweg 115 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 30 juli 2021
(WABO2101223)
Oude Parklaan 243 (nabij) in Castricum. Het bouwen van een woonzorglocatie
(28 appartementen en een algemene ontmoetingsruimte), verzenddatum 2 augustus
2021 (WABO2101242)
Visweg 77c in Limmen (kavel 1) het bouwen van een woning, verzenddatum 2
augustus 2021 (WABO2101296)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

