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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

In deze uitgave:
- Voorbereiding bestemmings-
 plan ‘Volmaackt’ 
- Omgevingsvergunningen

Volg ons via 
Twitter en Facebook

Ingrijpende gevolgen voor het verkeer
Start reconstructie Herenweg fase 4
Van maandag 16 januari tot eind juli 2017 
wordt gewerkt aan de reconstructie van de 
Herenweg fase 4. Het deel tussen de Rijnlaan 
en de grens met Bennebroek wordt dan 
opgeknapt. Tijdens de werkzaamheden is 
dit gedeelte van de Herenweg (N208) voor 
gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting 
(richting Haarlem) afgesloten. Buslijn 50 
Haarlem-Leiden rijdt gedurende de hele 
periode in beide richtingen via Glipperweg-
Glipper Dreef en Heemsteedse Dreef; alle 
haltes op Herenweg en Wagenweg vervallen. 

Afgesloten weggedeelten
Vanaf maandag 16 januari is de Herenweg tussen 
Prinsenlaan en Rijnlaan afgesloten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting, dus 
richting Haarlem. De weg is wel open voor verkeer 
in zuidelijke richting, dus richting Bennebroek. 
Buslijn 50 heeft zijn route in beide richtingen 
aangepast en rijdt gedurende de hele periode dat 
er aan de weg wordt gewerkt via Glipper Dreef-
Heemsteedse Dreef-Dreef (Haarlem). Dit betekent 
dat lijn 50 in deze periode niet over de Herenweg 
en Wagenweg rijdt! Fietsers en voetgangers kunnen 
wel in beide richtingen gebruik blijven maken van 
de Herenweg.

Omleidingen
Auto’s en vrachtverkeer
Het doorgaande verkeer uit zuidelijke richting 
wordt omgeleid via de Prinsenlaan- Glipper Dreef-
Van Merlenlaan. Verkeer uit noordelijke richting kan 
gewoon via de Herenweg richting Bennebroek. 
De werkzaamheden zijn zo gepland dat het 
bloemencorso gewoon gebruik kan maken van de 
Herenweg.

Buslijn 50
Buslijn 50 Leiden-Haarlem rijdt vanaf maandag 
16 januari tot eind juli 2017 een alternatieve route 
in beide richtingen. In deze periode rijdt lijn 50 via 
Bennebroekerlaan-Binnenweg-Glipperweg-Glipper 
Dreef-Valkenburgerlaan-Heemsteedse Dreef (N201) 

-Zuiderhoutlaan-N205-Dreef. Dit betekent dat alle 
haltes op de Herenweg (Heemstede) en Wagenweg 
(Haarlem) vervallen! 

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden langs de 
werkzaamheden geleid. Daarbij moet men er 
rekening mee houden dat het fietsverkeer in twee 
richtingen over één fietspad wordt geleid. 

Werkzaamheden
De opknapbeurt van de Herenweg vindt plaats in 
vier fasen. De eerste drie fasen zijn tussen 2011 en 
2013 uitgevoerd. Deze laatste fase 4 werd eerder 
uitgesteld door bezuinigingen.
 
Informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden en 
omleidingen staat op onze website 
www.heemstede.nl > Plannen en projecten > 
Herinrichting Herenweg fase 4.
De website www.arriva.nl geeft actuele informatie 
over de gewijzigde dienstregeling voor de buslijn 
50. Op www.ov9292.nl kunt u uw reis met het 
openbaar vervoer plannen.

Vandaag worden vanaf ongeveer 19.00 uur alle 
ingeleverde kerstbomen verbrand op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef. Elke ingeleverde kerstboom 
levert een lootje voor de loterij en € 0,20 op. 
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 Sebastiaan 
Nieuwland. Gewonnen prijzen worden direct 
uitgereikt. Rond 19.00 uur begint de verbranding 

Kerstbomenverbranding Vrijheidsdreef 
van de ingezamelde kerstbomen onder toezicht 
van de brandweer. Harmonie St. Michaël zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De Vrienden van 
kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) warme 
chocolademelk.

Kerstboom in gft-rolemmer 
of naar milieustraat
Vanaf donderdag 12 januari biedt u uw oude 
kerstboom aan als gft-afval in de groene rolemmer 
of ondergrondse gft-container. Zorg ervoor dat de 
takken zo klein zijn geknipt dat ze niet klem komen 
te zitten in de betreffende container. U kunt uw 
kerstboom ook gratis inleveren bij de milieustraat.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Omgevingsvergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Volmaackt’
Het college van B&W maakt hierbij krachtens artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de raad van Heemstede een bestemmingsplan 
in procedure heeft genomen voor de realisatie van 
10 woningen in het plangebied ‘Lanckhorstlaan 
/ Reinier van Holylaan, ook wel bekend als 
het project ‘Volmaackt’. De van belang zijnde 
aanwezige documenten kunt u raadplegen via 
www.heemstede.nl > Wonen > (ver)bouwen > 
Bestemmingsplannen.

Gelegenheid indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Volmaackt’ 
wordt op 12 januari 2017 door de commissie 
Ruimte behandeld. Als de commissie met het 
ontwerpbestemmingsplan instemt, wordt het plan 
na deze vergadering formeel ter inzage gelegd, 
waarna de gelegenheid bestaat om binnen de 
termijn van zes weken een zienswijze in te dienen. 
De terinzagelegging wordt gepubliceerd in 
HeemstedeNieuws en de Staatscourant.

Geen advies onafhankelijke deskundige
Er is voor het ontwerpbestemmingsplan geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 
Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie is 
die om advies kan worden gevraagd. Voor het te 
behandelen bestemmingsplan is een dergelijke 
instantie niet aanwezig. Daarbij is opgemerkt 
dat provincie en hoogheemraadschap op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening al formeel bij de 
voorbereiding worden betrokken.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
- 5 essen op het binnenterrein van de Franz 

Leharlaan, ter hoogte van huisnummers 52 
 en 134 (herplant 3 bomen)
- 15 bolacacia’s in het trottoir van de W. Denijslaan, 

tussen de Provinciënlaan en Broeder Josephlaan 
(herplant 6 bomen in het gazon)

- 1 linde achter Dr. Schaepmanlaan 14 
 (geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding 

reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie is 
een aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 57, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 98611, ontvangen 23 december 
2016

- Glipperpad 1, het verbouwen en uitbreiden van 
de woning, wabonummer 98669, ontvangen 

 23 december 2016
- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 100607, ontvangen 29 december 
2016

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Vossenlaan 2, bouw van een stal voor vee, 

behorende bij de boerderij + bouw van een 
schuur voor de tuindienst, wabonummer 99355, 
ontvangen 27 december 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Irislaan 20, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 84737, ontvangen 8 november 
2016

- Spaarnzichtlaan 9B, het ophogen van 
een gemetselde muur en plaatsen poort, 
wabonummer 94061, ontvangen 8 december 
2016

- Heemsteedse Dreef, Bronsteeweg, kopersopties 
woningen Project Volmaackt, wabonummer 
94973, ontvangen 9 december 2016 

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Bronsteeweg 19, het uitbreiden van een 

woonhuis en diverse gevelwijzigingen, 
wabonummer 58780, verzonden 5 januari 2017

- Kerklaan 27, het wijzigen van de bestemming 
detailhandel naar een personal training studio, 
wabonummer 65494, verzonden 5 januari 2017

- Glipperweg 10, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 95613, verzonden 6 januari 2017

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een zeeden, 
wabonummer 95489, verzonden 6 januari 2017

- Van Merlenlaan 9, het kappen van een beuk, 
wabonummer 96328, verzonden 6 januari 2017

- Jacob de Witstraat 18, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 96631, verzonden 

 6 januari 2017
- Glipper Dreef 159, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 96782, 
verzonden 9 januari 2017

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.




