
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 april 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 via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Voorjaarsmarkt

Raadhuisstraat-
Binnenweg

- Omgevings-
 vergunningen

CJG organiseert workshop 
’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 17 april van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de 
workshop ‘Tieners laten meewerken’ in het 
gemeentehuis van Heemstede. Deze gratis 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In deze 
workshop wordt aandacht besteed aan enkele 

oorzaken van het niet willen meewerken van 
tieners. Waar loopt u precies tegenaan bij 
het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken? 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunt u uw kind 
stimuleren om mee te werken? 
Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelding 
op www.cjgheemstede.nl .

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilliger Moestuinenmarkt 
zaterdag 12 mei
Stichting Kom In Mijn Tuin is een bijzonder 
groen-, natuur- en educatieproject bij het 
Groenendaalse Bos. De stichting wil kennis 
over moestuinieren behouden en doorgeven 
aan nieuwe generaties. Om producten te 
promoten en aan de man te brengen zoeken 
wij hulp bij de moestuinenmarkt op zaterdag 
12 mei van 11.00 tot 15.00 uur. 

Vrijwilligersvervoer 
met eigen auto
Als vrijwilliger vervoer rijd je met eigen 
auto één dagdeel per 2 weken. Volgens 

rooster rij je op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur ouderen van huis naar 
bijvoorbeeld een activiteit of familie. Voor 
de gemaakte kilometers ontvang je een 
onkostenvergoeding.

Rondleiders voor het 
Kunstfort Vijfhuizen
Ben je geïnteresseerd in historie en dan vooral 
in de Stelling van Amsterdam, forten en 
militaire geschiedenis/erfgoed? Dan zoeken 
we jou als rondleider historie. Ligt je hart en 
interessegebied meer bij de kunstobjecten en 
actuele tentoonstellingen? Dan kun je ook aan 
de slag als kunstrondleider. Bel of mail ons!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 

van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/

vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op 19 april 2018 in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1, Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor het 
kappen van twee coniferen aan de 
Ir. Lelylaan 6 (openbaar)

20.30 uur bezwaren tegen een verkeersbesluit 
met betrekking tot het plaatsen van 
een elektrische laadpaal aan de 
Burgemeester van Lennepweg 
(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 
(023) 548 56 07.

Handhavingsacties
Verwijdering aanhanger bij garageboxen 
Eikenlaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende aanhanger in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een grijze, merkloze reclameaanhanger, met

een platte linkerband, ter hoogte van de
garageboxen Eikenlaan

In artikel 5:4, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen 
gebreken niet kan of mag worden gereden, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van de betreffende aanhanger 
krijgt tot en met 25 april 2018 de gelegenheid 

zijn aanhanger van de weg te verwijderen. Als 
de betreffende aanhanger binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd, wordt deze 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 zijn aanhanger 
tegen betaling van de gemaakte kosten 
ophalen bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Zandvaartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
- Een witte polyester boot met rode rand,

in de Zandvaart aan de Zandvaartkade op 
ligplaats ZVK006 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 25 april 2018 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen. Als 
het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt deze 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.

Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede
Op 20 maart 2018 heeft het college de 
het Reglement Klankbordgroep Wet 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 

vastgesteld. Dit reglement is in werking 
getreden op 1 april 2018. 

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

Verkeersbesluit Rijnlaan
- Het tijdelijk opheffen van

éénrichtingsverkeer op de Rijnlaan. Dit
om de woonwijk bereikbaar te houden
tijdens rioleringswerkzaamheden in de
Rivierenwijk-noord.

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt van 
10 april 2018 tot 22 mei 2018 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’.



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 10, het plaatsen

van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 270588,
ontvangen 25 maart 2018

- Burgemeester van Rappardlaan 1, het
vervangen van 8 kippenhokken op 2 locaties
door 6 kippenhokken op 1 locatie bij
kinderboerderij ’t Molentje , wabonummer
272347, ontvangen 27 maart 2018

- Burgemeester van Lennepweg 7, het
uitbreiden van een woonhuis en plaatsen
fietsenberging, wabonummer 271159,
ontvangen 27 maart 2018

- Cruquiusweg en Ir. Lelylaan, de bouw van
33 appartementen (Slottuin), wabonummer
272234, ontvangen 28 maart 2018

- Glipper Dreef 199C, het verbouwen van
de panden bij Mariënheuvel, in afwijking
gebruiken van het pand als klooster naar
een seminarhotel, het aanleggen van een
parkeervoorziening, melding brandveilig
gebruik, wabonummer 272647, ontvangen
29 maart 2018

- Herenweg 121, het verlengen van een
bestaand balkon, wabonummer 273087,
ontvangen 30 maart 2018

- Herenweg 122, het uitbreiden van
een woonhuis, wabonummer 271405,
ontvangen 26 maart 2018

- Jan van den Bergstraat 91, het plaatsen van
een haagondersteunende erfafscheiding,
wabonummer 271441, ontvangen 27 maart
2018

- Kerklaan 52, het vervangen van
lichtreclame, wabonummer 272377,
ontvangen 28 maart 2018

- Weiland langs Vrijheidsdreef, het plaatsen
van een insectenhotel , wabonummer
272461, ontvangen 28 maart 2018

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

Verleende omgevingsvergunning
- Herenweg 135, het in afwijking gebruiken

van het pand met de bestemming

maatschappelijke doeleinden in de 
bestemming wonen, wabonummer 257219, 
verzonden 3 april 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 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Jacob van Campenstraat 8, het realiseren

van een dakterras, wabonummer 180110,
ontvangen 25 juli 2017

- Weiland langs Vrijheidsdreef, het plaatsen
van een insectenhotel, wabonummer
272461, ontvangen 28 maart 2018

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

Omgevingsvergunning in heroverweging 
Lorentzlaan 47 (verzonden 4 april 2018)
- Lorentzlaan 47, het plaatsen van een

dakkapel en het wijzigen van de constructie,
wabonummer 242540, reguliere procedure

Op 18 december 2017 hebben wij een 
omgevingsvergunning verleend voor het 
plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen 
van de constructie van het pand op het 
perceel Lorentzlaan 47. Hiertegen is bezwaar 
gemaakt. Technisch is sprake van een dakkapel 
en geen dakopbouw. Dit is in strijd met het 
bestemmingsplanen en niet in de vergunning 
meegenomen. Het college heeft de bezwaren 
daarom gegrond verklaard en de vergunning 
herroepen. 
In heroverweging heeft het college alsnog 
een omgevingsvergunning verleend voor 
de dakkapel. Omdat het om een nieuwe 
vergunning na bezwaar gaat kunnen 
belanghebbenden in beroep bij de rechtbank. 
(zie contactgegevens bij ‘Beroep aantekenen 
bij uitgebreide procedure’).

Voorjaarsmarkt Raadhuisstraat-Binnenweg
Op 4 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging WCH voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en 

Raadhuisstraat op zondag 27 mei 2018 van 
11.00 tot 17.00 uur. Ook is, volgens 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 af te sluiten tussen 06.00 en 
20.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente via 
heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het 
raadhuis of via telefoonnummer 14 023.




