
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 maart 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Omgevings-
 vergunningen
- Verwijderde 
 � etswrakken
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Uitslag gemeenteraadsverkiezing
Gekozen kandidaten 

Heemsteeds Burger Belang
1.  Annelies van der Have
2.  Lenny Jagtenberg
3.  Peter Keyser
4.  Klaas Kremer
5.  Olav Lommerse
6.  Rik de Valk
7.  Saskia van de Pieterman

D66
1.  Sebastiaan Nieuwland
2.  Yvette Schul
3.  Antoine Rocourt

VVD
1.  Heleen Hooij
2.  Eveline Stam
3.  Michel Radix
4.  Aik Kramer
5.  Rozemarijn Baan - Timmer

CDA
1.  Oscar Boeder
2.  Arianne de Wit - van der Linden

GroenLinks
1.  Eric de Zeeuw
2.  Thera van der Heijden
3.  Bram Verrips

Lees meer over verkiezingsuitslagen op www.heemstede.nl/verkiezingen

Voor: 52,2%
Tegen: 44.8 %
Blanco: 3,00
Opkomstpercentage: 62,8%

Uitslag Heemstede 
referendum Wiv

Inloopochtend burgemeester 
Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de 
gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 6 april 
houdt burgemeester Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak 
binnenlopen in het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, 
dan wordt u daar opgehaald. Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

Luchtzuiverende klimplanten 
langs Cruquiusweg
Op vrijdag 23 maart hebben wethouders 
Heleen Hooij en Sebastiaan Nieuwland 
klimplanten geplant bij een nieuw geplaatst 
hek langs de zuidelijke rijbaan van de 
Cruquiusweg (N201), tussen het Wipperplein 
en het tankstation. 

Deze zogenoemde klimaatadaptieve 
beplanting is zeer goed in staat de lucht te 
zuiveren en de omgeving schoner te houden. 
De planten kamperfoelie en klimop hebben 
een groot bladoppervlak met veel en fi jne 
beharing.

Op tweede 
paasdag 

maandag 2 april 
is het 

gemeentehuis 
gesloten

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Juridisch 
medewerker 

Sociale Zaken
Ben jij een juridisch medewerker met 

sociaal gevoel? En ben je op zoek naar een 
uitdagende en zelfstandige juridische functie 

waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen?

Reageer dan snel en bekijk 
deze vacature op 

werkenbijheemstede.nl

Verwijderde � etswrakken
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 20 maart 2018 de volgende 
fi etswrakken (met platte banden) verwijderd:
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van Adriaan 

van Ostadeplein: een paarse damesfi ets, 
merk Batavus

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 
nummer 13a: een grijs/zwarte herenfi ets, 
merk Batavus

- Off enbachlaan, ter hoogte van nummer 35: 
een bruine damesfi ets, merk Gazelle

- Laan van Dick Laan, ter hoogte van nummer 
82-90: een gele damesfi ets, merk Batavus

- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 
nummer 31: een zwarte damesfi ets, merk 

Old Dutch
- Binnenweg, ter hoogte van nummer 125: 

een zwarte herenfi ets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van nummer 153: 

een broskleurige damesfi ets, merk Giant

Bovengenoemde fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verkeersbesluit Cruquiusweg 106
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Cruquiusweg 106 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 
De volledige tekst van dit verkeersbesluit 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en 

ligt vanaf 19 maart 2018 6 weken ter inzage 
in het gemeentehuis van Heemstede. Bent u 
het niet eens met het besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’

44.8% 52.2%

Partij van de Arbeid 
1.  Sjaak Struijf



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 29 maart 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 

handhavingsverzoek m.b.t. 
geluidsoverlast bij Spaarnzichtlaan 
20 (openbaar)

20.30 uur  bezwaren tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor de 
standplaats van een visverkoop-

  wagen aan het Adriaan van 
Ostadeplein (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag 
voorafgaand aan de datum van de hoorzitting 
via gemeenteraad.heemstede.nl Neem 
voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 119A, verlengen van het balkon,

wabonummer 267063, ontvangen 14 maart
2018

- Lorentzlaan 40, uitbreiden woonhuis,
wabonummer 267702, ontvangen 15 maart
2018,

- Vondelkade 32, het doorbreken van een
muur, wabonummer 267229, ontvangen 14
maart 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 178, het plaatsen van een

groenondersteunende haagconstructie,
wabonummer 265571, verzonden 23 maart
2018

- Javalaan 35, het uitbreiden van een
woonhuis, wabonummer 246907,
verzonden 19 maart 2018

- Lombokstraat 27, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 261239,
verzonden 23 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor brandveilig gebruik
- Vossenlaan 1, brandveilig gebruik voor de

dagbesteding ´De Abeel, wabonummer
257413, ontvangen 12 februari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Binnenweg 1B, het plaatsen van reclame,

wabonummer 257245, geweigerde
omgevingsvergunning verzonden 20 maart
2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.




