
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 maart 2017

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:
- Verordening starterslening 
 gemeente Heemstede 2017
- Omgevingsvergunningen 

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vrijdag 3 maart
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 3 maart 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.

Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017
Stemmen in een andere gemeente 
met een kiezerspas
Bent u niet in de gelegenheid om op 15 maart in 
Heemstede te stemmen? Ook bij deze verkiezing 
kunt u dat in een andere gemeente in Nederland 
doen door een kiezerspas aan te vragen.

Wat moet u doen?
- Wissel uw stempas om voor een kiezerspas bij de 

publieksbalie in het raadhuis. U kunt dit doen tot 
uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

- Vraag de kiezerspas digitaal aan via het 

formulier K6 op www.heemstede.nl > Politiek en 
Organisatie > Tweede Kamer 2017. Het ingevulde 
formulier moet uiterlijk 10 maart 2017 bij de 
gemeente ontvangen zijn.

Kandidatenlijsten ook in braille en in 
grote letters 
Uiterlijk 10 maart ontvangt u de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamerverkiezing. Als u moeite heeft met 
het lezen van deze kandidatenlijst, dan kunt u in het 
raadhuis langskomen voor een kandidatenlijst in 
braille of met grote letters.

Zaterdag 4 maart en woensdag 8 maart 
Gemeente met infostand en koffiewagen 
langs winkelgebieden
De gemeente Heemstede gaat op zaterdag 
4 maart en woensdag 8 maart met een mobiele 
informatiestand en een koffiewagen langs bij 
de winkelgebieden. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om - onder het genot van een kopje 
koffie - ter plekke te reageren op de ideeën om de 
winkelgebieden in Heemstede verder te verbeteren. 
Maatregelen gaan over bijvoorbeeld: parkeren voor 
auto’s en fietsen; route naar de winkelgebieden; 
fietsstroken, oversteekplaatsen en de 
voorrangsregeling op de Binnenweg; bloembakken 
of ander groen; bankjes; het schoonhouden van de 
winkelgebieden. Andere ideeën zijn natuurlijk ook 
welkom!

Locaties
Op zaterdag 4 maart tussen 9.30 en 15.00 uur 
staan wij in de Raadhuisstraat en Binnenweg 
achtereenvolgens op het plein bij de dorpspomp, 
het ontmoetingsplein van de Binnenweg (in de 
buurt van de Hema) en bij de Binnendoor. Tussen 
15.30 en 17.00 uur vindt u ons in de Jan van 
Goyenstraat bij de PLUS-supermarkt.
Op woensdag 8 maart staan we in de ochtend 
op de weekmarkt in de Valkenburgerlaan. Vanaf 
circa 13.00 uur komen we naar De Glip bij de COOP-
supermarkt. Vanaf circa 15.00 uur zijn we op de 
Zandvoortselaan te vinden in de buurt van de AH-
supermarkt.

Concreet aan de slag
Nu er in 2016 een visie voor de winkelcentra is 

gemaakt, is het tijd om concreet aan de slag te 
gaan. Zodat het nu en in de toekomst prettig 
en gevarieerd winkelen is in Heemstede. De 
medewerkers van de gemeente komen de plannen 
om de winkelgebieden te behouden en versterken 
toelichten en bespreken. En dat doen ze waar 
ondernemers en consumenten te vinden zijn: in de 
winkelgebieden zelf! Ook andere belangstellenden 
worden uiteraard van harte uitgenodigd hun 
mening te komen geven. 
Eerder zijn de voorstellen al per winkelgebied 
overlegd met de betreffende ondernemers. 
Op 16 maart bespreekt de raadscommissie Ruimte 
de verbetervoorstellen. Daarbij worden alle 
ingezamelde reacties, inclusief die van 4 en 8 maart, 
meegenomen. Het is de bedoeling dat de raad op 
1 juni 2017 een definitief besluit neemt over het 
pakket van maatregelen.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 149, wijzigen reclame en vervangen 

kozijn, wabonummer 118198, ontvangen 
 10 februari 2017
- Burgemeester van Lennepweg 30, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 118685, ontvangen 13 februari 
2017

- Jan van Goyenstraat 22, het splitsen van het pand 
in een winkel en woning, wabonummer 118886, 
ontvangen 13 februari 2017

- Wasserij Annalaan 97, het maken van een trapgat, 
wabonummer 119285, ontvangen 13 februari 
2017

- Schollevaarlaan 35, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 120197, 
ontvangen 15 februari 2017

- Zandvoorter Allee 39, het plaatsen van 
 3 dakkapellen, wijzigen pui in de voorgevel en 

plaatsen trap, wabonummer 121106, ontvangen 
16 februari 2017 

- Lorentzlaan 65, het plaatsen van een opbouw 
op de garage/berging, wabonummer 120946, 
ontvangen 16 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 54, wijzigen raam in nooddeur, 

wabonummer 95473,  verzonden 23 februari 2017
- Linge 43, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 116713, 
verzonden 23 februari 2017

- Beethovenlaan 55, vergroten dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 105110, 
verzonden 24 februari 2017

- Jan van den Bergstraat 57, plaatsen dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 98611, 
verzonden 24 februari 2017

- Irislaan 20, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 84737, verzonden 27 februari 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 10, wijzigen reclame, 

wabonummer 115952, ontvangen 26 januari 2017

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’.

Omgevingsvergunningen

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’.

Uitschrijvingen 
basisregistratie 
personen (BRP)
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen de volgende persoon per 7 februari 
2017 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
 - Mevrouw A. Muzafarova (geb. 03-04-1995), 

Brabantlaan 26

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot 12 april 2017 reageren door contact op 
te nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Besluit uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 4 januari 2017 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- De heer M.E. Vlieland (geb. 02-07-1974), 

Utrechtlaan 17

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en 
met 13 april 2017 bezwaar maken. 

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

Verordening starterslening gemeente 
Heemstede 2017
Op 26 januari 2017 heeft de raad de Verordening 
starterslening gemeente Heemstede 2017 
vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 

starterslening gemeente Heemstede te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking via  
www.officielebekendmakingen.nl.

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en 
klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.




