
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 februari 2015

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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijving BRP
- Regelgeving

Alles over opvoeden en opgroeien 
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen u 
graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Tijdens de donkere dagen slaan veel inbrekers 
hun slag. Inbrekers hebben een hekel aan licht. 
Voorkom ongewenst bezoek door binnen een 
lamp te laten branden op een tijdschakelaar. 
Zorg ook voor goede buitenverlichting. 
Natuurlijk let de politie op vreemde en 
verdachte situaties in uw wijk. Daar kan de 
politie úw ogen en oren goed bij gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl 
‘woninginbraak’.

Openingstijden
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00 tot 12.00 uur
woensdag:14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
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De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 februari 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
- 20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 

omgevingsvergunning voor het overkappen van 
autowasboxen - openbaar -

- 20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
urgentieverklaring - niet openbaar - 

- 21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 
maatregel op grond van de Wet werk en bijstand 
- niet openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Geen vergadering gemeenteraad 
op 19 februari
De vergadering van de gemeenteraad op 
19 februari vervalt. Er zijn geen agendapunten.

Raadsbesluiten 29 januari 2015 - correctie
Vorige week is foutief vermeld dat het besluit voor 
wijziging van het kapbeleid niet unaniem vastgesteld 
zou zijn. 

Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

- Wijziging kapbeleid
 Het besluit is unaniem vastgesteld.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergaderingen



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 72A, B, Eikenlaan 41, nieuwbouw 

winkel en 3 bedrijfsruimten met parkeerterrein, 
wabonummer 19285, ontvangen 23 januari 2015

- Javalaan 40, een opbouw op de garage, 
wabonummer 19360, ontvangen 26 januari 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een dakopbouw en vergroten dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19364, 
ontvangen 26 januari 2015

- Binnenweg 109, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 19470, ontvangen 26 januari 2015

- Laan van Rozenburg 11, het doorbreken van 
een muur, wabonummer 19473, ontvangen 26 
januari 2015

- Drieherenlaan 18, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 19478, ontvangen 27 
januari 2015

- Raadhuisstraat 38, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19481, ontvangen 27 januari 2015

- Binnenweg 137, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19484, ontvangen 29 januari 2015 

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonnummer 19485, 
ontvangen 28 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Clivialaan 9, het wijzigen van een dakkapel in een 

dakopbouw, wabonummer 19195, ontvangen 
 8 januari 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.

- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping, 
verhogen kap, vervangen begane grondvloer 
en bouwen 2 erkers, ontvangen 15 januari 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Raadhuisplein 24, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 18055, verzonden 6 februari 2015
- Offenbachlaan 71 het vergroten van een 

bestaande deuropening in de bestaande 
draagwand van het appartementencomplex, 
wabonummer 18170, verzonden 6 februari 2015

- Glipper Dreef 189, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18050, 
verzonden 6 februari 2015

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
wasstraat, open stofzuigplaatsen, open 
wasplaatsen en reclame, wabonummer 19093, 
verzonden 6 februari 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Regelgeving
Nieuwe regelgeving: Uitvoeringsprogramma 
integrale handhaving gemeente Heemstede 
2015
Op 6 januari 2015 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 
gemeente Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee 
komt het Uitvoeringsprogramma integrale 
handhaving gemeente Heemstede 2014 te 
vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl

Ingetrokken regelgeving: Verordening 
incidentele subsidie maatschappelijke stages
Op 29 januari 2015 heeft de raad de Verordening 
incidentele subsidie maatschappelijke stages 
ingetrokken. Deze Verordening is vanaf 1 februari 
2015 niet meer van kracht.

Nieuwe regelgeving: Verordening peuterwerk 
Heemstede 2015
Op 29 januari 2015 heeft de raad de Verordening 
peuterwerk Heemstede 2015 vastgesteld. 
Hiermee is de Verordening peuterwerk 
Heemstede 2013 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verwijdering boot aan de Linge
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:

- Een zeilboot met blauw zeil, in een zijtak van de 
Leidsevaart, aan de Linge, op ligplaats LIN 001.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 7 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 

met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig 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.

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon / 
personen per 6 februari ambtshalve uit te schrijven 
uit Nederland:
- S.I. Lommerse geboren 04-12-1970, Linge 40.

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).

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’.




