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woensdag 10 augustus 2022

Gemeentenieuws

Wijziging spoedleveringen paspoort
en identiteitskaart eind augustus 2022
Met ingang van 29 augustus 2022 worden 
de Nederlandse identiteitskaart en overige 
paspoortmodellen met een nieuwe chip 
ingevoerd. Voor deze invoering is onze 
leverancier genoodzaakt de productie van 
spoedleveringen tijdelijk te onderbreken. 
Dit heeft gevolgen voor de spoedaan-
vragen: alle spoedaanvragen die vanaf 
woensdag 24 augustus 16.00 uur tot 
donderdag 25 augustus 16.00 uur worden 
ingediend, worden geleverd op maandag 
29 augustus in plaats van vrijdag 26 
augustus. 

Het gaat om spoedaanvragen van alle type 
documenten, dus alle paspoortmodellen en 
de Nederlandse identiteitskaart. Belangrijk: 
plan voor deze dagen geen afspraken voor 
spoedaanvragen in.

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

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben verleend:
•  omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de inrichting J.S. van der Steen

V.O.F., gelegen aan Achterweg 29 in Limmen. De aanvraag is ingediend voor het
veranderen van de dieraantallen binnen de bestaande veehouderij.

Zaaknummer: OD.354353
Datum verzending besluit: 2 augustus 2022 

Rechtsbescherming 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, 
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in Castricum.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een 
voorlopige voorziening te treffen. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar 
www.rechtspraak.nl.
Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven. 

Informatie/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 
088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.354353).

Publicatie besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets, 
Achterweg 29 in Limmen

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Alkmaarderstraatweg 66 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
28 juli 2022 (Z22 085973)
Oosterbuurt 2 a (volkstuinencomplex) in Castricum, het plaatsen van een kas, datum 
ontvangst 31 juli 2022 (Z22 086179)
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

Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum, het plaatsen van een hobbykas (van 
rechtswege verleend), verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 072806)
Burgemeester Mooijstraat 5, 5a, 5b en 5c in Castricum ( nr. 5 ), het verbouwen 
van bankgebouw tot 3 appartementen en een winkelruimte, verzenddatum 2 augustus 
2022 (Z22 063884)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kerkweg 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 3 augustus 2022 
(Z22 076384)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd




