
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 april 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 op 
Facebook en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Doe mee met burgernet!

Bloemencorso
200 jaar Koninkrijk
Zaterdag 25 april rijdt het Bloemencorso van 
de Bollenstreek voor de 68ste keer zijn 40 km 
lange route van Noordwijk naar Haarlem. De 
optocht bestaat uit zo’n twintig praalwagens 
en wordt begeleid door muziekkorpsen. Het 
corsothema dit jaar is ‘200 jaar Koninkrijk’.

De stoet vertrekt om 9.30 uur vanaf de Koningin 
Wilhelmina boulevard bij de vuurtoren in Noordwijk 
naar Haarlem. Rond 19.50 uur rijdt de stoet via de 
Herenweg Heemstede in. Rond 20.15 uur passeren 
de praalwagens de rotonde op de Kerklaan. 
Omstreeks 21.00 uur rijdt de stoet dan de Haarlemse 
binnenstad binnen. Op de Gedempte Oude 

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 23 april 
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 23 april 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

- ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk
- Vaststellen Verordening Auditcommissie 

gemeente Heemstede 2015

Hamerpunten
- Vaststellen voorstellen werkgroep begroting
- Vaststelling bestemmingsplan “Havendreef”
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 april 

2015
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken zijn 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.

Gracht/Nassaulaan zijn de praalwagens nog tot 
zondagmiddag 26 april te bezichtigen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bloemencorso-bollenstreek.nl.

Koningsdag 
Koningsdag krijgt op maandag 27 april een
feestelijke start met de aubade bij het raadhuis.
Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt
plaats van 8.45 tot 10.15 uur. U wordt van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Het complete programma van Koningsdag
leest u in de Oranjekrant die binnenkort
huis-aan-huis wordt verspreid. Ook vindt u
het programma op www.heemstede.nl
bij ‘Over Heemstede’.

Doe mee met Burgernet!

Doe mee met Burgernet!

Aanmelden op www.burgernet.nl

Help mee aan de veiligheid 
in uw buurt!



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’.

Verwijdering fietsen bij flat ‘Groenling’ Overijssellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen bij het portiek van 
de flat ‘Groenling’ aan de Overijssellaan:
- Een zwarte damesfiets, merk ‘Old Dutch’ 
 met 2 lekke banden en een kapotte voorlamp
- Een blauwe herenfiets, merk ‘Revenge’ 
 met 2 lekke banden
- Een groene herenfiets, merk ‘Pointer’, 
 met 2 lekke banden
- Een paarse herenfiets, merk ‘Gazelle’, met defecte 

handremmen en kapot voor- en achterlicht

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 

of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets 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 fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 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.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rijnlaan 27, het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak en een berging, wabonummer 
21486, ontvangen 27 maart 2015

- Zandvoortselaan 159, het splitsen van 

de benedenruimte van het bedrijfspand, 
wabonummer 21573, ontvangen 30 maart 2015

- Dr. P. Cuyperslaan 32, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
21576, ontvangen 31 maart 2015

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Camplaan 20, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak en het uitbreiden van de 
1e verdieping, wabonummer 18549, verzonden 
10 april 2015 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.




