
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 februari 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

Volg ons via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
-  Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Helpt u mee met Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen is een reanimatienetwerk van vrijwilligers en AED’s 
(Automatische Externe Defibrillators) dat acute hulp biedt in geval van 
een hartstilstand. Helpt u mee dit belangrijke netwerk op te bouwen? 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger. Heeft u thuis een AED? Dan vragen wij 
u deze beschikbaar te stellen voor openbaar gebruik. Woensdag 17 februari 
om 19.30 uur is hierover een informatiebijeenkomst in het raadhuis. 
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl of www.hartveiligwonen.nl 

x

NLdoet 2016: doet u ook mee?
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele 
maatschappelijk betrokken Nederlanders de 
handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 
georganiseerd door het Oranje Fonds. 
Heeft u zin om samen met collega’s, vrienden 
of teamgenoten bij een organisatie aan de 
slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn nuttige én leuke 
vrijwilligersactiviteiten te doen. Het opknappen 
van een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speeltuin. Een paar uur erop uit met ouderen of 
gehandicapten. Tussen al deze klussen vindt u vast 
en zeker een mooie activiteit die u samen met 
uw collega’s, familie of uw sportteam kunt doen. 
In Heemstede kunt u aan de slag in Wandelbos 
Groenendaal en Park Meermond. 

Meer weten?
Bent u maatschappelijk betrokken en heeft u zin om 
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? 
Meld u aan op www.nldoet.nl.

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Vind een leuke klus op nldoet.nl. 

NLdoet. 11 en 12 maart.

Tijdens NLdoet krijgen  
we het voor elkaar! 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Javalaan 62, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 32930, ontvangen 25 januari 2016
- Huizingalaan 80, het verhogen van de nok, 

wabonummer 32928, ontvangen 25 januari 2016
- Sportparklaan 8, ontheffing voor gebruik van 

een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance (1 jaar met mogelijkheid tot verlenging), 
wabonummer 33150, ontvangen 26 januari 2016

- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 
grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, ontvangen 27 januari 2016

- Von Brucken Focklaan 27, plaatsen erker en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 33156, 
ontvangen 28 januari 2016

- Heemsteedse Dreef 50, plaatsen fietsenhok, 
wabonummer 33127, ontvangen 21 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Julianaplein 1, verhogen plat dak en plaatsen 

kozijn in de gevel van de aanbouw van de 
bibliotheek, wabonummer 33491, 

 verzonden 4 februari 2016
- Cruquiusweg 37C, het aanbrengen van een 

spandoekreclame aan de zijgevel, wabonummer 
31821, verzonden 4 februari 2016

- Locatie Havendreef, het bouwen van een 
dierenspeciaalzaak “Heems”, wabonummer 
31447, verzonden 8 februari 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 15, wijzigen reclame, wabonummer 

31423, ontvangen 15 december 2015. 
- In het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevinigsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Nieuwe en gewijzigde regelgeving
Beleidsregels compensatie alleenstaande 
ouderkop Heemstede 2016
Op 1 december 2015 heeft het college de 
beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop 
Heemstede 2016 vastgesteld. 

Gemeenschappelijke Regeling Informatie 
Technologie 2015 Bloemendaal - Heemstede (GRIT)
Op 3 november 2015 heeft het college de 
Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 
2015 Bloemendaal - Heemstede (GRIT) getroffen. 

Verordening dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016
Op 17 december 2015 heeft de raad de 
Verordening dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt de 
Destructieverordening 2010 te vervallen. 

Nadere regels alternatieve afvoermogelijkheden 
van dode gezelschapsdieren Heemstede 2016 
Op 12 januari 2016 heeft het college de Nadere 
regels alternatieve afvoermogelijkheden van 
dode gezelschapsdieren Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komt het Uitvoeringsbesluit 
Destructieverordening Heemstede 2010 te vervallen. 
 
Aanwijzingsbesluit dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016
Op 12 januari 2016 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016 vastgesteld. 

Intern Controle Plan 2016 (ICP 2016) 
gemeente Heemstede 
Op 22 december 2015 heeft het college het Intern 
Controle Plan 2016 (ICP 2016) gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Intern Controle Plan 
2016 (ICP 2016) gemeente Heemstede te vervallen. 

Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2016 
Op 15 december 2015 heeft het college het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komt het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2015 te vervallen. 

Salarisregeling Bloemendaal / Heemstede 
Op 8 december 2015 heeft het college de 

Salarisregeling Bloemendaal / Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Bezoldigingsregeling 
2010 te vervallen. 

Vakantieverlofregeling Bloemendaal / 
Heemstede 2016 
Op 29 december 2015 heeft de gemeentesecretaris 
namens het college de Vakantieverlofregeling 
Bloemendaal / Heemstede 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt de Regeling leeftijdsverlof te 
vervallen. 

Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Op 22 december 2015 heeft het college 
de Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
getroffen. De oude Gemeenschappelijke regeling 
komt daarmee te vervallen. 

Verordening commissie bezwaarschriften
De Verordening commissie bezwaarschriften is 
vastgesteld:
- op 17 november 2016 door de burgemeester
- op 17 november 2016 door het college
- op 28 januari 2016 door de raad. 
Hiermee komt de oude Verordening commissie 
bezwaarschriften te vervallen. 

Verordening kinderopvang op sociaal-
medische indicatie Heemstede 2016
Op 28 januari 2016 heeft de raad de Verordening 
kinderopvang op sociaal-medische indicatie 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt 
de Verordening sociaal medisch geïndiceerde 
kinderopvang Heemstede 2013 te vervallen. 

Nadere regels APV
Op 26 januari 2016 heeft het college een wijziging 
Nadere regels APV vastgesteld. 

Aanwijzingsbesluit APV
Op 26 januari 2016 heeft het college een wijziging 
Aanwijzingsbesluit APV vastgesteld. 

Volledige bekendmakingen
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Lorentzlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:

Een aanhangwagen met kenteken 02-PF-DH, merk 
Camp-let, type Concorde, op de parkeerplaats naast 
Lorentzlaan 66 in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de weg te verwijderen. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

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’.




