
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 maart 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

Gewijzigde 
openingstijden 

Goede Vrijdag en Pasen

In deze uitgave:
- Identificatieplicht bij het 
 referendum
- Omgevingsvergunningen

Traditioneel wordt aan het begin van 
Koningsdag de aubade gehouden. Dit jaar 
hebben we besloten het anders te doen. De 
belangstelling voor de aubade en het feit dat 
deze nationale feestdag in de schoolvakantie 
viel heeft gezorgd voor een afnemend aantal 
belangstellenden.

Oranjefranje in de middag
Dit jaar starten we in de middag met een 
speciale bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit 
Heemstede tussen 14.30 en 15.00 uur waar zij door 
de burgemeester worden toegesproken. Deze 
inmiddels gewaardeerde traditie willen wij graag 
blijven voortzetten.

Aansluitend zijn alle inwoners van harte 
uitgenodigd samen met de burgemeester het 
glas te heffen op de Koning. Deze openbare 
ontvangst genaamd ‘Oranjefranje’ duurt tot 16.00 
uur zodat iedereen zich vanaf dat moment kan 
storten op de andere feestelijkheden die in het 
kader van Koningsdag door de Stichting Nationale 
Feestdagen  in Heemstede georganiseerd worden. 
 
Uiteraard zullen wij nagaan of deze nieuwe opzet 
wordt gewaardeerd. Mocht u suggesties hebben 
dan zijn die van harte welkom.

Een Haven van Heemstede met voor elk 
wat wils, voor en door inwoners!
Afgelopen najaar is het Havenlab gestart; inmiddels 
werken zo’n 14 deelnemers in het Havenlab aan 
de plannen voor de herinrichting van de Haven 
van Heemstede. Op basis van de digitale enquête 
van 2015 en de bijeenkomst van augustus 2015 
heeft het Havenlab een nadere ordening gemaakt 
van de wensen voor de nieuwe Haven. Ook zijn 
inspirerende voorbeelden verzameld voor de 
inrichting van zowel het water als de kades. 
Met dit alles in gedachten werkt het Havenlab 
nu aan een programma van eisen: welke zaken 
moeten worden ondergebracht in de Haven? Een 
hele puzzel, want de ruimte is beperkt en we willen 
zoveel mogelijk recht doen aan alle ideeën en 
wensen van omwonenden, inwoners, verenigingen, 
ondernemers en andere geïnteresseerden. Er 
zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Zodra 
de plannen iets verder zijn uitgewerkt krijgt u de 
gelegenheid om daarop te reageren!
Voor actuele informatie: zie www.heemstede.nl/
haven. Wilt u digitaal op de hoogte worden ge-
houden? Meld u dan aan via haven@heemstede.nl.

Van aubade naar Oranjefranje

Parkeerterrein achter 
raadhuis tijdelijk 
afgesloten
Vanwege rooiwerkzaamheden aan bomen is het 
parkeerterrein achter het raadhuis afgesloten 
tussen vrijdag 18 maart 18.00 uur en zaterdag 
19 maart 13.00 uur. Tijdens de uitvoering kunt u 
ook geen gebruik maken van het Burghavepad.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Manpadslaan 5, interne verbouwing en plaatsen 

2 dakramen, wabonummer 35238, ontvangen 26 
februari 2016, uitgebreide procedure

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 109, plaatsen carport, 
wabonummer 35260, ontvangen 29 februari 
2016, reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kerklaan 45, het uitbreiden van een woonhuis 

op de begane grond en 1e verdieping, wijzigen 
voorgevel en interne verbouwing, wabonummer 
32722. 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.

- Bronsteeweg 2-6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 33507, ontvangen 4 februari 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wilhelminaplein 14, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 35184, verzonden 11 maart 
2016

- Voorweg 45, vergroten dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wijzigen zij- en voorgevel 
en uitbreiden woonhuis, wabonummer 31318, 
verzonden 11 maart 2016

- Wipperplein 6 (legaliseren) van een dakterras, 
wabonummer 30072, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 274, het plaatsen 
van een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33287, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 47, het plaatsen van 

een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33336, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 30, het plaatsen van 
een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33331, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 102, het plaatsen 
van een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33327, verzonden 11 maart 2016

- t.h.v. Julianaplein, het plaatsen van een 
infopaneel en 2 fietsenstallingen ter plaatse van 
een bushalte, wabonummer 33333, verzonden 
11 maart 2016

- Cruquiusweg t.h.v. nr. 37, het plaatsen van 2 
fietsenstallingen en een infopaneel ter plaatse 
van een bushalte, wabonummer 33307, 
verzonden 11 maart 2016

- Cruquiusweg t.h.v. nr. 144, het plaatsen van 
een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33325, verzonden 11 maart 2016

- Binnenweg 15, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 31423, verzonden 11 maart 2016

- Bronsteeweg 7, het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31924, verzonden 11 maart 2016

- Bronsteeweg 5, het vergroten van dakkapellen 
op het voor- zij en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31926, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef 50, het plaatsen van een 
fietsenhok/overkapping, wabonummer 31926, 
verzonden 11 maart 2016

- Strawinskylaan 33, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 34202, verzonden 11 maart 2016

- Hageveld 44, het plaatsen van een afvoer voor 
een openhaard (op gas), wabonummer 30293, 
verzonden 11 maart 2016

- Javalaan 62, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 32930, verzonden  11 maart 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

Per 31 december 2015
F. Abdullayeva, geboren 09-11-1972, Linge 26
E. Abdullayeva, geboren 27-01-1975, Linge 26

Per 21-01-2016
M. El Razouki, geboren 14-06-1988, Korhoenlaan 63

Per 22-01-2016
M.T. Kuiks, geboren 01-06-1988, Glipperweg 24

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Offenbachlaan 31 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 11 maart 2016. Het besluit 
ligt vanaf 17 maart 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 burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Gewijzigde openingstijden 
Goede Vrijdag en Pasen
Op Goede Vrijdag (vrijdag 25 maart) 
zijn wij vanaf 13.00 uur gesloten. 
Op tweede paasdag (maandag 28 maart) 
zijn wij de hele dag gesloten.

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.

Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

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

Referendum 6 april
Identificatieplicht bij het referendum
Gaat u op 6 april uw stem uitbrengen bij het 
referendum over de Wet tot goedkeuring van 
de associatiebijeenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne? Vergeet dan niet uw stempas 
én uw identiteitsbewijs mee te nemen. Het 
identiteitsbewijs moet geldig of maximaal vijf 
jaar verlopen zijn. Als identiteitsbewijs geldt uw 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Heeft u ook 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een 

ander land dan uit de Europese Unie, Liechtenstein, 
Noorwegen of IJsland dan kunt u zich hier niet mee 
identificeren en moet u uw Nederlandse document 
meenemen.

Wilt u iemand machtigen via de achterkant 
van uw stempas? Vergeet dan niet een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de 
gemachtigde. Hierbij gelden dezelfde regels als 
hierboven vermeld.

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.



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’.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Evenementen
Spaarne Lenterace 29 mei
Op 10 maart 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ voor het houden van de Spaarne Lenterace 
op zondag 29 mei 2016.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het Marisplein tussen de 
Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de 

zijde van Het Spaarne) op 31 mei 2015 vanaf 07.00 
uur tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
 
Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat 
22 mei
Op 10 maart 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
“Winkelcentrum Heemstede” voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 22 mei 2016 van 11.00 
uur tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de 
kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve 
van de voorjaarsmarkt af te sluiten van 06.00 uur tot 
19.00 uur.

Neem voor meer informatie over deze 
evenementen contact op met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-5485607.




