
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 maart 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

Vergadering 
gemeenteraad:

Donderdag 26 maart 
20.00 uur

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijving basisregistratie

Verkiezingen 18 maart 2015 
Vandaag kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur in een van de stemlokalen 
uw stem uitbrengen voor zowel de verkiezing van de leden van 
provinciale staten als de leden van het bestuur van de Waterschappen. 
Neem altijd uw stempas(sen) en een geldig legitimatiebewijs mee! 
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op www.heemstede.nl 
bij Nieuwsberichten.

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2015 een activiteit organiseren die 
het sporten van jongeren, ouderen, minder 
validen of topsporttalenten stimuleert? Voor 
sportactiviteiten is in 2015 een subsidiebudget 
beschikbaar van € 27.500. Op het gebied van 
archeologie is er een budget van maximaal 
€ 3.500 beschikbaar. Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie van 
de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek 
aan voldoen
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de Algemene subsidieverordening Heemstede 
en de Verordening incidentele subsidies 
sportstimulering. 

- de activiteit of het project moet in 2015 van start 
te gaan. 

- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 mei 2015 worden ingediend.

- aanvragen voor archeologie worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

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’.

 
Informatie
Alle voorwaarden, de Algemene 
subsidieverordening Heemstede 2009, de 
Verordening incidentele subsidies sportstimulering 
, de Verordening incidentele subsidie archeologie 
2012 en het aanvraagformulier voor het jaar 2015 
vindt u op www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’.

Voor meer informatie over deze subsidies kunt u ook 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 023-
5485679 of via de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

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.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 7, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20724, ontvangen 27 februari 
2015, 

- Chrysanthemumlaan 4, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 20779, ontvangen 4 maart 2015

- Achterweg 19A, het verbreden van de corridor 
en voorzien van een schuifdeur, wabonummer 
20780, ontvangen 4 maart 2015

- Achterweg 19A, het aanpassen van het interieur 
van de Oude Kerk, wabonummer 20803, 
ontvangen 5 maart 2015

- Johannes Vermeerstraat 35A,het kappen van 1 
boom, wabonummer 20730, ontvangen 2 maart 
2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Jan van Goyenstraat 2, het plaatsen van een 

terras, wabonummer 19232, ontvangen 22 
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)
- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20161, verzonden 13 maart 2015 
- Adriaan Pauwlaan 19, het kappen van 2 

kastanjebomen, wabonummer 20573, verzonden 
13 maart 2015

- Binnenweg 116, het maken van een entree 

t.b.v. een woning boven Binnenweg 116 en 
het wijzigen van een kozijn in de voorgevel, 
wabonummer 19745, verzonden 13 maart 2015

- Clivialaan 9, het wijzigen van een dakkapel in een 
dakopbouw, wabonummer 18649, verzonden 13 
maart 2015

- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping, 
verhogen kap, vervangen begane grondvloer 
en bouwen 2 erkers, wabonummer 19002, 
verzonden 13 maart 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een dakopbouw en vergroten dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19364, 
verzonden 13 maart 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 
goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente 
start dan een adresonderzoek op, waarbij de 
persoon - indien mogelijk - erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan 
moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt 
of als de persoon niet te traceren is, besluit het 
college van burgemeester en wethouders deze 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 
uit de basisregistratie personen. Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- per 4 maart 2015: I.G. Lodor, 
 geboren 04-02-1991, Zandvoortselaan 93
- per 4 maart 2015: C.J.W. Kroese, 
 geboren 18-06-1959 , De Nachtegaal 12

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- Per 24 december 2014: H. Azimi, 
 geboren 01-01-1979, Goeman Borgesiusstraat 5, 

en kinderen.
- Per 24 december 2014: B. Azimi-Babakhani, 

geboren op 23-01-1986, 
 Goeman Borgesiusstraat 5, en kinderen.
- Per 09 januari 2015: M.A. Pocorni, 
 geboren 07-05-1960, Jan van Goyenstraat 21A

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).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 maart 2015 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 26 maart 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Baggerplan 2015-2024

Hamerpunten
- Solidariteit bij betaling en gebruik van 

jeugdhulpvoorzieningen (1e tranche)
- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032
- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 

Ontwikkeling B.V.

Overige punten
- Bekrachtigen geheimhouding
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

maart 2015
- Belofte fractieassistent
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verwijdering gezonken boot Herenweg 35
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroffen:

- Een naamloze lichtblauwe kunststof boot, in de 
watergang ter hoogte van Herenweg 35 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af te 
voeren. 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.



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’.




