
woensdag 17 augustus 2022

Gemeentenieuws

Opkoper inzamelen en verwerken van textiel
De gemeente Castricum heeft een opkoper geselecteerd voor het inzamelen en 
verwerken van textiel, namelijk de firma Sympany. Het contract loopt van 1 januari 2023 
tot en met 31 december 2024. Heeft u opmerkingen of vragen over deze selectie dan 
kunt u een e-mail sturen naar inkoop@debuch.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

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Voor het verplaatsen van een voetgangers(zebra)oversteekplaats:

Ter hoogte van  Dusseldorperweg in Limmen

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf 10 augustus 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeente-
huis. Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats

Oude Parklaan 102, 102a t/m 102z te Castricum en Oude Parklaan 104, 104a t/m 
104k en 104m t/m 104n en 104p t/m 104w te Castricum (Oude Parklaan vlek I), 
het wijzigen van de indeling van zes appartementen na verleende vergunning, datum 
ontvangst 9 augustus 2022 (Z22 087149)
Ravelstraat 8 in Castricum, het verwijderen van een draagmuur, datum ontvangst 5 
augustus 2022 (Z22 086877)
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

Alkmaarderstraatweg 66  in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
8 augustus 2022 (Z22 085973)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kogerpolderkanaal (langs) nabij De Woude, het vervangen van de damwanden, 
verzenddatum 9 augustus 2022 (Z22 077300)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overige vergunningen

Akercity Rock ‘n Roll Akersloot 2022 van vrijdag 26 augustus 2022 tot en met 
zondag 28 augustus 2022, Wilhelminaplein 1 in Akersloot, verzenddatum 10 augustus 
2022 (Z045359))
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk verkoopbus Glasvezelabonnementen, 
Kooiplein in Castricum van dinsdag 27 september t/m donderdag 29 september 2022 in 
Castricum, verzenddatum 24 augustus 2022 (Z22 079501)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op locatie Sportpark Wouterland (achter werkschuur t.h.v. Spoorweg) wordt binnenkort 
een iep verwijderd. Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen boom




