
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 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

Volg ons via 
Facebook en Twitter!

Jan van Gilselaan afgesloten 
van 30 maart tot begin juni

Kijk voor meer info op 
heemstede.nl/werkaandeweg

Vrijdag 3 april
Binnenlopen bij de burgemeester
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 3 april 2015 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.

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 gewijzigde agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 26 maart 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Baggerplan 2015-2024

Hamerpunten
- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 

Ontwikkeling B.V.
- Solidariteit bij betaling en gebruik van 

jeugdhulpvoorzieningen (1e tranche)
- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032

Overige punten
- Aandachtspunten voor Gedragscode n.a.v. 

opmerkingen Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer RA 
in zijn rapportage onroerend goedtransactie 
wethouder Kuiper 2013

- 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 publiekshal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

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). 

Bekendmaking Kinderopvang en 
peuterspeelzalen
De gemeente heeft met ingang van 3 maart 
2015 Kinderdagverblijf Brabbels en Babbels, 
Raadhuisstraat 49 in Heemstede verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen.

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 tot 12.00 uur
woensdag:14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 20882, 
ontvangen 7 maart 2015.

- Azalealaan 7, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 20910, ontvangen 9 maart 2015.

- Amstellaan 7, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 20929, ontvangen 9 maart 2015.

- Amstellaan 28, het plaatsen van een 
erfafscheiding en een berging, wabonummer 
20999, ontvangen 11 maart 2015.

- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 
74, het splitsen van een woongebouw naar 2 
woningen waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, ontvangen 13 maart 2015.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 

in het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 2 februari 2015. 

- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel in 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 
ontvangen 2 februari 2015. 

- Zandvoortselaan 145, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 20548, ontvangen 20 februari 
2015.

- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 
74, het splitsen van een woongebouw naar 2 
woningen waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, ontvangen 13 maart 2015. 

 In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 

in het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 2 februari 2015.

- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel in 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 

ontvangen 2 februari 2015.
- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 

74, het splitsen van een woongebouw naar 2 
woningen waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, ontvangen 13 maart 2015.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Linge 3, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 19608, 
verzonden 20 maart 2015.

- Pieter de Hooghstraat 11, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 20259, verzonden 
20 maart 2015.

- Herenweg 57-59, gebruik van het pand voor 
kantoren en maatschappelijke doeleinden 
zonder de functies nachtverblijf, kinderopvang, 
wabonummer 18853, verzonden 20 maart 2015.

- Patrijzenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19787, 
verzonden 20 maart 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 april 2015 in het 
raadhuis, aan het Raadhuisplein 1, Heemstede.

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een berekening van een 

  uitkering op grond van de Wet werk en 
  bijstand (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen het opleggen van een last 
  onder dwangsom tot het blijvend 
  beëindigen van het gebruik van het pand 
  op het perceel Cruquiusweg 37a in strijd 
  met de bestemming (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.

Autoshow  Winkelcentrum Heemstede
Op 19 maart 2014 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging Centrum Heemstede 
voor het houden van een autoshow op zaterdag 16 

mei 2015 op de Binnenweg en de Raadhuisstraat. 
In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 

gegeven de Cloosterlaan tussen de Landzichtlaan 
en de Binnenweg voor alle verkeer af te sluiten van 
09.00 uur tot 17.00 uur. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.




