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Deel Limmerweg en kruising Sluisweg - 
Startingerweg gestremd
Het asfalt op de Limmerweg tussen 
Egmond Binnen en de kruising 
Groenelaantje in Castricum wordt 
vernieuwd. Hierdoor is dit gedeelte 
van de weg van maandag 30 augustus 
t/m vrijdag 3 september gestremd.

Omwonenden en belanghebbenden 
ontvangen voor de start van de 
werkzaamheden een brief van aannemer 
Ballast Nedam met verdere informatie. 
Tijdens de werkzaamheden is er een 
omleiding. Voor vragen kunt u terecht bij 
de gemeentelijke toezichthouder Dave 
Deijle via: davedeijle@debuch.nl.

Kruising Sluisweg Startingerweg 
in Akersloot gestremd op 1 en 2 
september. 

Ook het asfalt van de Sluisweg inclusief 
de kruising met de Startingerweg in 
Akersloot wordt vernieuwd. Hierdoor is 
deze kruising en een gedeelte van de 
Sluisweg op woensdag 1 en donderdag 
2 september gestremd.

Omwonenden en belanghebbenden 
ontvangen voor de start van de 
werkzaamheden een brief van aannemer 
Ballast Nedam met verdere informatie. 

Tijdens de werkzaamheden worden 
fi etsers omgeleid via het Tulpenlaantje 
en de Westerweg. Het autoverkeer 
wordt omgeleid via de Uitgeesterweg. 
Voor vragen kunt u terecht bij de 
gemeentelijke toezichthouder Dave Deijle 
via: davedeijle@debuch.nl

Gemeentenieuws

Op 25 augustus gaat het Sociaal Team 
Castricum op de fi ets  Castricum in. 
Gezond en lekker leven is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend, maar de stap 
om hulp te vragen is voor veel mensen 
groot. Daarom komt het Sociaal Team op 
deze dag naar u toe met gratis advies.
Advies en ondersteuning voor jong en oud
Heeft u hulp nodig in de huishouding? 
Heb je problemen met je ouders? Kunt 
u uw rekeningen niet meer betalen? Met 
al dit soort vragen kunt u bij het Sociaal 
Team terecht. 

Er is veel mogelijk, wij helpen u verder
Ook de partners van het Sociaal Team, 

zoals Stichting Welzijn fi etsen mee. Zo 
kunnen ze zoveel mogelijk vragen voor 
u beantwoorden. Samen vormen ze een 
fi etsende karavaan door Castricum.

Stel op 25 augustus uw vraag aan het 
Sociaal Team
13.15 uur Sporthal de Bloemen
13.45 uur Geesterhage
14.30 uur Kooiplein
15.30 uur Station
16.15 uur Bakkerspleintje

Blijf niet zitten met uw vragen. Het Sociaal 
Team zoekt samen met u naar een 
oplossing.

Het sociaal team komt naar u toe op
25 augustus 
‘Gezond en lekker leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend’

Bij GGD Hollands Noorden kunt u ook 
zonder afspraak langskomen voor 
een coronavaccinatie. Het vaccineren 
zonder afspraak geldt uitsluitend voor 
mensen die een eerste prik komen 
halen. Voor de inwoners uit de regio 
die gebruik willen maken van deze 
dienstverlening ligt een vaccinatie 
klaar met het Pfi zer-vaccin. Het 
vaccineren zonder afspraak geldt 
voor iedereen die voor vaccinatie in 
aanmerking komt. Dus vanaf 12 jaar. 
 
De enige voorwaarde is dat mensen 
die zich komen laten vaccineren een 
identiteitsbewijs bij zich hebben. Anders 
kan het vaccin niet worden geregistreerd. 
Voor kinderen tot 14 jaar die geen 

identiteitsbewijs hebben, volstaat ook de 
zorgpas.

Het vaccineren zonder afspraak kan 
op alle vaccinatielocaties die de 
GGD in gebruik heeft (Alkmaar, Den 
Helder, Hoorn en Middenmeer). Voor 
de openingstijden van deze locaties 
is het verstandig de website www.
ggdhn-corona.nl te raadplegen. De 
openingstijden variëren namelijk de 
komende weken. De openingstijden 
staan ook aangegeven bij de 
vaccinatielocaties.

Hebt u vragen of twijfelt u over de 
coronavaccinatie, dan kunt u ook terecht 
op de vaccinatielocatie.

Vaccineren zonder afspraak nu mogelijk 

Ieder jaar, aan het einde van het 
voorjaar als de temperaturen stijgen, 
worden er iepen ziek door iepziekte. 
Ook dit jaar hebben we te maken met 
zieke iepen. Het beperkt zich niet tot 
specifi eke locaties, zieke iepen kom je 
overal tegen. Helaas tast de ziekte ook 
oude, monumentale iepen aan. Omdat 
er niet of nauwelijks maatregelen zijn 
te treffen, verliezen we hiermee mooie 
oude bomen in onze gemeente.
 
Bomen kunnen ernstig ziek worden. Iedere 
boomsoort kent zijn eigen ziekte. Zo heeft 
de wilg last van de watermerkziekte, kan 
een kastanjeboom last krijgen van de 
kastanjebloedingsziekte en hebben we bij 
de iep dus te maken met de iepziekte.

Wat is iepziekte?
De iep is een oer-Hollandse boom, 
letterlijk en fi guurlijk vergroeid met ons 
Nederlandse landschap. Je vindt ze in vele 
soorten en maten door heel Nederland. 
Helaas worden veel soorten jaarlijks 
aangetast door de iepziekte. De iepziekte 
is een schimmelinfectie die wordt 
veroorzaakt door de iepenspintkever die 
de infectie (schimmel) meeneemt naar 
de bomen en zo de boom infecteert. 

Als reactie op de schimmel, die in de 
sapstroom terechtkomt, sluit de boom de 
sapstroom af en begint zo langzaam af te 
sterven. Je kunt de iepziekte herkennen 
aan de bladeren, deze worden geel en 
bruin in het voorjaar. De iepziekte is een 
zeer besmettelijke ziekte en kan ook door 
onderling contact van de wortels via de 
grond verspreid worden.

Wat is er aan te doen?
Een zieke iep kan niet meer behandeld 
worden. De meeste Iepen gaan uiteindelijk 
dood aan deze schimmelinfectie. Omdat 
het een zeer besmettelijke ziekte is, 
worden zieke Iepen zo snel mogelijk 
verwijderd. Het hout wordt afgevoerd 
en verwerkt op een manier waardoor de 
schimmel en iepspintkever niet verder 
verspreid kan worden. Gelukkig zijn er ook 
goede ontwikkelingen. De wetenschap en 
boomkwekers zijn voortdurend op zoek 
naar soorten iepen die niet aangetast 
worden door iepziekte.

Zieke iepen worden door de gemeente 
zoveel mogelijk vervangen door nieuwe 
bomen. Dat zal niet altijd op dezelfde 
locatie kunnen, er wordt dan gezocht naar 
alternatieven.

Iepziekte, wat te doen? 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Overzicht coronamaatregelen 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap 
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige 

huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Meer bezoekers mogelijk. 
•     Kleinschalige evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats en 
van maximaal 1 dag met 
maximaal 750 bezoekers 
toegestaan. 

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
a�ankelijk van de groo�e van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs 
toegestaan. 

 
Per 30 augustus fysiek onderwijs in 
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 
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Vergunningen
Omgevingsvergunningen

a

Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Achterweg 29 in Limmen, het veranderen van de inrichting, datum ontvangst 9 
augustus 2021 (WABO2101617)
Dr. Jacobilaan 27 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 4 
augustus 2021 (WABO2101598)
 Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de winkel, datum ontvangst 12 augus-
tus 2021 (WABO2101634)
 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

Beethovensingel 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 
augustus 2021 (WABO2101550)
Heereweg 8 in Castricum, het wijzigen van de gevels en de kap, verzenddatum 6 
augustus 2021 (WABO2101295)

Hogeweg 179 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 augustus 
2021 (WABO2100708)
 Hollaan 3a, 3b en 3c in Castricum (Beverwijkerstraatweg 152), het bouwen van 
3 recreatiewoningen, verzenddatum 12 augustus 2021 (WABO2100220)
Leo Toepoelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzendda-
tum 9 augustus 2021 (WABO2101318)
Visweg 77a (kavel 3) in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 6 
augustus 2021 (WABO2101209)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Pagenlaan 11 in Limmen het bouwen van een woning, verzenddatum 9 augustus 
2021 (WABO2100863)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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
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