
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 januari 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? Bel 
dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Plak tijdig de juiste 
sticker op uw rolemmer

In deze uitgave:
- Uitschrijvingen BRP
- Omgevingsvergunning

Heeft u nog vet over van het zelf frietjes of 
oliebollen bakken? Gooi het vet dan niet weg 
met het restafval of via het riool. Dit vet zorgt 
dan voor rioolverstoppingen bij u thuis of in uw 
straat. Ook levert het onnodig extra werk op bij 
de rioolwaterzuivering. U bespaart uzelf en uw 
omgeving dus veel problemen door uw frituurvet 
en/of bakolie in te leveren bij de milieustraat of 
supermarkt. U kunt uw vet kwijt in de speciale gele 
rolemmer.

Waarom inleveren?
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het 
gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Jaarlijks houden huishoudens in 

Vet, recycle het!
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!

Kerstboomverbranding 2016
Woensdag 6 januari 2016 worden omstreeks 
19.00 uur de kerstbomen in Heemstede verbrand 
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor 
iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20. Kerstbomen 
kunnen vandaag tot uiterlijk 18.30 uur nog worden 
ingeleverd op het Raadhuisplein voor het raadhuis 
en op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.30 uur en wordt 
verricht door wethouder Remco Ates. Gewonnen 
prijzen worden direct uitgereikt. Rond 19.00 
uur begint de verbranding van de ingezamelde 
kerstbomen. Harmonie St. Michaël zal het geheel 
muzikaal opluisteren. 

De vrienden van de kinderboerderij Heemstede 
schenken (gratis) warme chocolademelk.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U 
kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 8 januari
Binnenlopen bij de burgemeester

Nederland zo’n 20 miljoen kilo vet en olie over, 
waaruit deze biobrandstof kan worden gemaakt. 
Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en 
voertuigen. Het inzamelen van vet en olie moet 
voor de Nederlandse huishoudens net zo gewoon 
worden als de inzameling van glas en papier. Denk 
duurzaam en lever uw vet en olie in!

Waar inleveren?
De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituur- 
en bakvet in Heemstede zijn:
- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 

Zandvoortselaan 16-18;
- Dekamarkt Binnenweg;
- Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins, 

Ringvaartlaan 4;
- Sportplaza, Sportparklaan 16;
- Milieustraat Meerlanden, Cruquiusweg 47.

Ook inzamelpunt worden?
Bent u een organisatie, (sport)vereniging of 
onderneming die een ruimte heeft waar veel 
mensen (langs)komen? En wilt u een steentje 
bijdragen aan een groene samenleving en 
tegelijkertijd extra inkomsten genereren? 
Word dan een inzamelpunt! Kijk hiervoor op 
www.vetrecyclehet.nl



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 37C, het aanbrengen van een 

spandoekreclame aan de zijgevel, wabonummer 
31821, ontvangen 22 december 2015

- Blekersvaartweg 57, het vergroten van het 
winkelvloeroppervlak, het wijzigen van gevels, 
parkeergarage en reclame, wabonummer 31783, 
ontvangen 22 december 2015

- Eekhoornlaan 1, het verwijderen van twee 
dragende wanden, wabonummer 31826, 
ontvangen 23 december 2015

- Kadijk  29, het kappen van 3 bomen, wabo-
nummer 31840, ontvangen 23 december 2015

- Schielaan 8, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 31841, 
ontvangen 23 december 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Valkenburgerplein 20, het kandelaberen van 3 

eiken, wabonummer 31161, verzonden 4 januari 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wilhelminaplein 17A, recht optrekken 

achtergevel op de 2e verdieping, wabonummer 
31040, ontvangen 1 december 2015. In het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Amstellaan 1, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 30564, ontvangen 24 november 

2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 7, diverse wijzigingen oorspronkelijk 

koetshuis “Huis te Manpad”, wabonummer 30573, 
ontvangen 24 november 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig 
van de juiste adressticker!
Eind december 2015 ontving u als gebruiker van 
een grijze rolemmer een nieuwe adressticker voor 
het jaar 2016. In 2016 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 
lichtblauwe sticker. De kleine 140-liter rolemmer 
heeft een lichtgroene sticker nodig. 

In januari 2016 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste adressticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 
label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te 
brengen. Vanaf maandag 25 januari 2016 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker. 
Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? Neem dan contact op met 
de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 07 december 2015: T.J. Vosshard, 
 geboren 22-10-1966, Celebesstraat 18
- Per 30 december 2015: J.J.R. Teijn, 
 geboren 25-01-1973, Kemphaanlaan 2

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 30 oktober 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J. Overduin, 
 geboren 11-02-1975, Res Novaplein 29

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).




