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Heeft  u overlast van ongedierte op uw eigen terrein? Dan kunt u ze zelf bestrijden, of een 
gespecialiseerd ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen. 

Inwoners melden regelmati g overlast van ongedierte zoals muizen, mott en en wespen. De gemeente 
bestrijdt ongedierte echter alleen op openbaar terrein, dus bijvoorbeeld in een plantsoen.
Als er sprake is van een ongedierteplaag in uw omgeving maak dan een melding aan via www.Fixi.nl. 
De gemeente zorgt dan voor de bestrijding.

Overlast door ongedierte

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

De BUCH zoekt!
Een collega voor de functi e “Griffi  emedewerker/plv. griffi  er” in Uitgeest

Kijk voor de vacaturetekst op werkenbij.debuch.nl

Publicatie Castricum woensdag 12 augustus 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Oude Parklaan 76 in Castricum, het plaatsen van een luifel en hekwerken, datum ontvangst 4 
augustus 2020 (WABO2001527)
Van Oldenbarneveldweg voor 53 in Castricum, het kappen van een kastanje, datum ontvangst 
5 augustus 2020 (WABO2001540)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Rijksweg 37 in Limmen, het bouwen van een woning en schuur, verzenddatum 31 juli 2020 
(WABO2001048)
Klein Dorregeest 2a in Akersloot, de bestaande bestemming omzett en naar 
woonbestemming, verzenddatum 29 juli 2020 (WABO2000847)
Het Achtkant 25 in Limmen, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 31 juli 2020 
(WABO2001282)
Griegstraat 20 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 31 juli 2020 
(WABO2001120)
Koningsduin 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning, 
verzenddatum 6 augustus 2020 (WABO2001309)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Dag Hammarskjöldlaan 93 in Castricum het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), 
verzenddatum 30 juli 2020 (WABO2001375)
Van Hoockerkenstraat 1 in Castricum het bouwen van een berging, verzenddatum 9 juli 2020 
(WABO2001133)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Burgemeester Mooijstraat 19a in Castricum het plaatsen van een pergola ter hoogte van de 
eerste verdieping van het gebouw, verzenddatum 22 juli 2020 (WABO2000980)
Jasmijnlint 5 in Limmen, het bouwen van een veranda, verzenddatum 22 juli 2020 
(WABO2000939)
Juliana van Stolbergstraat 15 in Castricum, het vervangen van het dak van de schuur, 
verzenddatum 24 juli 2020 (WABO2001039)
Prins Hendrikstraat 1 in Castricum het verbouwen/renoveren van de Maranathakerk, 
verzenddatum 22 juli 2020 (WABO2001070)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. 
Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Geesterweg 1a in Akersloot het vergroten van de 2e verdieping Van der Valk Hotel, 
verzenddatum 3 augustus 2020 (WABO2001197)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon




