
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 maart 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
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 op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2014
De inwoners van Heemstede hebben op woensdag 19 maart hun stem uitgebracht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het opkomstpercentage bedroeg in Heemstede 64,5% 
(landelijk 53,8%).

De zetelverdeling

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 april 2014 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.

Inloopochtend burgemeester 
4 april

Doe mee met Burgernet!
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewerkers van 
bedrijven uit de gemeente. Bent u al lid van 
Burgernet? Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.

Vervolgtraject
Afgelopen maandag vond een openbaar debat plaats over de betekenis van de verkiezingsuitslag. 
De komende periode staat in het teken van het formeren van een nieuw college van burgemeester en 
wethouders (dagelijks bestuur) en het opstellen van een nieuw collegeprogramma. Dit collegeprogramma 
zal de strategische leidraad zijn voor het gemeentelijke beleid voor de komende vier jaar. Ook zal de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd worden (algemeen bestuur).

 VVD: 4 
2010: 7

  D66: 5 
  2010: 4

  CDA: 3 
  2010: 3

           PvdA: 2 
          2010: 3

           HBB: 5 
          2010: 2

    GroenLinks: 2 
    2010: 2

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.

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

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

Alles over opvoeden en opgroeien



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10676, ontvangen 
7 maart 2014.

- Bosboom Toussaintlaan 62 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10678, ontvangen 7 maart 2014. 

- Oosterlaan 12 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10722, ontvangen 
11 maart 2014. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 
geluidsmuur wabonummer 10725, ontvangen 12 
maart 2014. 

- W. Denijslaan 37 het kappen van 4 bomen 
wabonummer 10726, ontvangen 12 maart 2014. 

- Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 10729, ontvangen 13 maart 2014. 

- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 10732, ontvangen 12 
maart 2014. 

- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 

achtergevel wabonummer 10732, ontvangen 12 
maart 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10676, ontvangen 
7 maart 2014. 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.

- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van 
de garage naar een woonfunctie en plaatsen 
dakopbouw wabonummer 10572, ontvangen 28 
februari 2014. 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)
- Herenweg 6 het kappen van 2 beuken 

wabonummer 10607, verzonden 21 maart 2014. 

- IJssellaan 9 het kappen van 1 berk wabonummer 
10583, verzonden 21 maart 2014. 

- Koediefslaan 82 het kappen van 1 sierappelboom 
wabonummer 10405, verzonden 21 maart 2014. 

- Rijnlaan 124 het kappen van 1 den en 2 coniferen 
wabonummer 10586, verzonden 21 maart 2014. 

- Glipperweg 26 + 28 het kappen van 5 sparren 
wabonummer 10061, verzonden 21 maart 2014.

- Glipper Dreef 199B het kappen van 3 populieren 
en 1 boom inkorten wabonummer 10264, 
verzonden 21 maart 2014. 

- Huizingalaan 11 het verhogen van de nok en 
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 9700, verzonden 21 maart 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van de 

garage naar een woonfunctie wabonummer 
10572, ontvangen 28 februari 2014. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond
Milieudienst IJmond voert voor de gemeente 
Heemstede diverse Wabo gerelateerde 
handhavende bevoegdheden uit. Op grond van 
artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang 
met artikel 7.2, eerste lid van het Besluit 
omgevingsrecht moeten, in het belang van een 
doelmatige handhaving, regels worden gesteld 
en moeten deze regels zonodig, maar in elk geval 

wanneer de evaluatie daartoe aanleiding geeft, 
worden aangepast. 

Het bestaande handhavingsbeleid is op basis 
van praktijkervaring en ten aanzien van bepaalde 
deelbevoegdheden volledig geactualiseerd 
op basis van vigerende wet- en regelgeving 
en bevat de doelstellingen, prioriteitstellingen, 
nalevingstrategieën, toezichtstrategieën, afspraken 
over zowel afstemming als samenwerking en 
protocollen voor de uitvoering van handhaving. 
Het college heeft ingestemd met het concept-
Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond.

Inzage
De stukken liggen vanaf donderdag 27 maart 
2014 gedurende zes weken ter inzage tijdens 
openingstijden in het raadhuis van gemeente 
Heemstede en bij Milieudienst IJmond op 
werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoek- en postadres: 
Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Nieuwe regelgeving
- Op 4 maart 2014 heeft het college van 

burgemeester en wethouders het Aanwijzings- 
en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014 vastgesteld 
en het oude besluit ingetrokken. 

- Op 20 februari 2014 heeft de raad de 
Verordening heffing en invordering van leges 
2014 gewijzigd vastgesteld voor wat betreft de 
tarieven van reisdocumenten. 

Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 3 april 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
- 20.00 uur bezwaar tegen een beschikking inzake 

verzoek om openbaarmaking van documenten 
op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(openbaar)

- 20.30 uur bezwaar tegen een verleende tijdelijke 
ontheffing voor het parkeren van een camper en 
een boottrailer (openbaar)

- 21.00 uur bezwaar tegen niet in behandeling 
nemen van een aanvraag en terugvordering van 
een verleend voorschot op grond van de Wet 
werk en bijstand (niet openbaar)

Dit 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.

Handhavingsactie fiets Herenweg
De volgende fiets, die niet in rijtechnische staat is, is 
in opdracht van het college van de weg verwijderd 
(bestuursdwang):
- metallic groen met witte Kopra fiets (1 lege 

voorband en tevens defect achterlicht) op de 

Herenweg tegenover huisnummer 37.

De fiets wordt tot en met 18 juni 2014 opgeslagen. 
Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 

kosten. Indien de fiets niet wordt opgehaald, zal het 
college de fiets vernietigen of om niet overdragen. 
Neem voor vragen 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’.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 9 april 2014 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
en in de winkelstraten van Heemstede bevinden. 
Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan 
fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 

wijze worden doorgeslepen. Ook worden in 
deze gebieden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsenklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 9 juli 

2014 worden opgeslagen bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg in Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor informatie en vragen kunt u bellen met de 
gemeente op telefoonnummer 14 023.




