
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 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

Handige app voor 
bekendmakingen!

In deze uitgave:
-  Omgevingsvergunningen
- Loket Heemstede
- Aanslag gemeentebelasting

Fietsendiefstal: dat pakken we samen aan!
Samen met gemeenten in de regio, de politie 
en met u kunnen we fietsendiefstal nóg verder 
terugdringen. Want als fietseigenaar kunt 
u veel doen om de kans op diefstal zo klein 
mogelijk te maken. Uw fiets op slot zetten, 
spreekt misschien voor zich. Maar we hebben 
nog meer tips. We zetten ze hiernaast voor u 
op een rij.

- Gebruik een ART-goedgekeurd slot
- Zet de fiets aan een vast object vast (fietsenrek). 

De fiets kan zo niet meegenomen worden naar 
een andere plek waar de dief op zijn gemak kan 
‘doorwerken’.

- Maak de fiets met frame en voorwiel vast. Als 
dieven het slot gaan draaien, vernielen ze het wiel 
waardoor de fiets minder goed te verkopen is.

- Maak het slot hoog en flexibel vast. Als het slot 
niet op de grond hangt, kan er minder makkelijk 
met stenen op geslagen worden.

- Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een 
paar keer om paal en fiets te wikkelen dan los te 
laten bungelen. Maak het slot zo hoog mogelijk 
vast. Voor dieven met een betonschaar is het 
namelijk lastig als ze de tang (of het uiteinde van 
de tang) niet op de vloer kunnen leggen om 
kracht te zetten.

- Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het 
midden van het frame. De dief kan dan de fiets 
zelf als hefboom gebruiken, waardoor het slot 
open knalt.

- Fietsparkeren bij station Heemstede/Aerdenhout? 
Maak gebruik van de (gratis) overdekte 
fietsenstalling.

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 4 maart 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 4 maart
Binnenlopen bij de burgemeester

Leraren en huiswerkbegeleiders 
Brengt u graag uw kennis over met passie? En 
heeft u geduld met (jong) volwassenen met een 
verstandelijke beperking? U kunt ze helpen met het 
huiswerk, het onderhouden van de leesvaardigheid 
en het vergroten van het begrip van actuele 
nieuwsberichten.

Houdt u het pand mooi schoon?
Is het bij u ook altijd spik en span? De Kringloop en 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

een pastorie willen graag dat hun ruimtes zo mooi 
mogelijk blijven voor bezoekers en gasten. Helpt u 
hen een handje?

Taalcoaches
Bent u die taalcoach die vluchtelingen wil helpen 
met onze taal? Naast het volgen van een cursus 
Nederlands is er grote behoefte aan het oefenen 
van de taal en het helpen bij het huiswerk, u kunt ze 
hierbij ondersteunen!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 28, het kappen van een eik, 

wabonummer 33985, ontvangen 7 februari 2016
- Zandvoortselaan 161, plaatsen reclame, 

wabonummer 34180, ontvangen 11 januari 2016
- Strawinskylaan 33, het wijzigen van de voor- en 

zijgevel, wabonummer 34202, 
 ontvangen 11 februari 2016
- Jacob van Campenstraat 6, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
een dakopbouw op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 34208, ontvangen 11 februari 2016

- Blekersvaartweg 57, het vervangen van een 
condensor op het dak van de supermarkt, 
wabonummer 34233, ontvangen 11 februari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 24, het bouwen van 

een schoorsteen, uitbouw zijgevel, verkleinen 
garage, plaatsen hekwerk op tuinmuur en 
plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 32615, ontvangen 15 januari 2016. 
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.

- Sportparklaan 8, ontheffi  ng voor het gebruik van 
een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance, wabonummer 33150, ontvangen 

 26 januari 2016. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 24, het bouwen van 

een schoorsteen, uitbouw zijgevel, verkleinen 
garage, plaatsen hekwerk op tuinmuur en 
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak, 
wabonummer 32615, ontvangen 15 januari 2016. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen 
tot en met 2 weken na publicatie.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Blekersvaartweg 57, het veranderen van een 

bestaande  winkelindeling, het vergroten van 
het winkelvloeroppervlak zonder overschrijding 
van het bouwvlak van het bestemmingsplan, het 
veranderen van de gevels van de winkelruimte 
en parkeergarage. Het veranderen van 
reclameobjecten en het uitvoeren van groot 
onderhoud, wabonummer 31783, 

 verzonden 15 februari 2016
- Amstellaan 1, het plaatsen van een berging, 

wabonummer 30564, verzonden 19 februari 2016
- Roerdomplaan 54, het inpandig plaatsen 

van balkonbeglazing, wabonummer 30186, 
verzonden 19 februari 2016

- Roerdomplaan 2, het plaatsen van 
balkonbeglazing, wabonummer 32156, 
verzonden 19 februari 2016

- Schielaan 8, plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 31841, 
verzonden 19 februari 2016, Wabonummer 31841, 
verzonden 19 februari 2016

- Zandvaartkade 7, plaatsen terrasoverkapping, 
wabonummer 32591, verzonden 19 februari 2016

- Antonis Duycklaan 1, het plaatsen van 
geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
32674, verzonden 19 februari 2016

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Diepenbrocklaan 2, het plaatsen van een 

erfafscheiding met een toegangsdeur en een 
overkapping, wabonummer 32744, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 19 februari 
2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Sportparklaan 8, ontheffi  ng voor het gebruik van 

een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance, wabonummer 33150, ontvangen 26 
januari 2016 (reguliere procedure)

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in uw buurt? 
Weten dat er een verbouwing in uw straat 
komt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat 
bouwen? Met de Omgevingsalert app kunt 
u snel op de hoogte blijven van de laatste 
bekendmakingen. Download de gratis app in 
de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Handige app voor 
bekendmakingen
Handige app voor 

Eind februari worden de aanslagbiljetten 
gemeentelijke belastingen voor belastingjaar 
2016 verzonden. Huurders krijgen dit jaar 
ook informatie over de WOZ-waarde van 
hun huurwoning. De vermelding van deze 
beschikking op het aanslagbiljet heeft voor 
hen geen gevolgen voor de hoogte van de 
aanslag(en).
 
Aanleiding is de wijziging van het 
woningwaarderingsstelsel (WWS). In het nieuwe 
stelsel wordt de waarde van de woning, de 
zogenaamde ‘WOZ-waarde’ gebruikt bij de bepaling 
van de maximale huurprijs van zelfstandige 
huurwoningen in de sociale of gereguleerde sector.
 

Het aanslagbiljet kan bestaan uit onder meer 
onroerendezaakbelastingen (OZB), de WOZ-
beschikking, afvalstoff enheffi  ng, rioolheffi  ng, 
hondenbelasting. De WOZ-waarde van een 
onroerende zaak is mede bepalend voor de hoogte 
van de aanslag OZB.
 
Betaling van de aanslag(en) gemeentelijke 
belastingen kan ook via automatische incasso, 
waarmee het bedrag in 7 termijnen automatisch 
wordt geïncasseerd. Een machtigingsformulier voor 
automatische incasso wordt met het aanslagbiljet 
meegestuurd. Meer informatie over het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen vindt u op www.gbkz.nl.

Aanslag gemeentelijke belasting 
rond 25 februari

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Glipperweg 49 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 19 februari 2016.
Het besluit ligt vanaf 25 februari 2016 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
college van B&W. Zie verder Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Loket Heemstede 
is er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van 
een voorziening in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi, 
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om 
informatie en advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.



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’.




