
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 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:
- Tentoonstellingen

gemeentehuis
april en mei

- Kunst- en
brocantemarkt

Lange wachtlijsten voor ligplaatsen pleziervaart
Met de komst van het mooie weer 
krijgt de gemeente veel vragen over de 
beschikbaarheid van ligplaatsen aan 
openbaar water in Heemstede. Wie nu 
een ligplaatsvergunning aanvraagt, moet 
rekening houden met een lange wachttijd. 
Het kan wel meerdere jaren duren voordat 
u een vergunning krijgt voor een ligplaats. 

Op dit moment geen ligplaatsen beschikbaar
In de afgelopen jaren zijn door de grote 
vraag naar ligplaatsvergunningen voor alle 
locaties lange wachtlijsten ontstaan. Als 
een plek vrijkomt dan wordt eerst gekeken 
wie bovenaan de wachtlijst van deze 
locatie staat. Bewoners op de wachtlijst die 
het dichtst bij deze locatie wonen gaan 
voor. De regels hiervoor liggen vast in de 
Verordening openbaar water Heemstede 
2016. Medewerkers van bureau Handhaving 
controleren op het juiste gebruik van de 
vergunde ligplaatsen. 

Lang wachten op een ligplaatsver-
gunning, zeker op favoriete locaties
De lengte van de wachtlijsten verschillen 

per locatie. De wachtlijst voor een 
ligplaats dichtbij het Spaarne is erg 
lang. Omwonenden hebben hier al 20 
wachtenden voor zich. Mensen van 
buiten deze wijk moeten met minimaal 38 
wachtenden nog langer wachten. Er komen 
maar weinig plaatsen beschikbaar. Het kan 

wel 10 tot 20 jaar duren voordat u aan de 
beurt bent. 

Nieuwe ligplaatsen Haven
Over de nieuw aan te leggen ligplaatsen in 
de haven en aan de Wagnerkade gaat het 
gemeentebestuur nog een besluit nemen.

Help mee met het inzaaien van een 
bloemenberm langs de Ringvaart!
Op zaterdag 21 april is het Landelijke 
Zaaidag. Op deze dag wordt wereldwijd 
aandacht besteed aan het belang van bijen 
en vlinders voor de natuur en bestuiving 
van voedselgewassen. Om 14.00 uur 
zijn inwoners van Heemstede en andere 

belangstellenden welkom op de Ringvaartdijk 
aan het einde van de Ringvaartlaan. Iedereen 
mag meehelpen een bloemenberm langs de 
Ringvaartdijk in te zaaien. Initiatiefnemer van 
de Landelijke Zaaidag, imker Pim Lemmers, 
geeft uitleg over de actie.

Oranjefranje op Koningsdag
De gemeente organiseert op Koningsdag 
‘oranjefranje’ van 15.00 tot 16.00 uur. Alle 
inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te 
heffen op de Koning. U bent welkom vanaf 

15.00 uur in het raadhuis voor een praatje, 
een hapje en een drankje met daarbij muziek. 
Kijk voor alle informatie en het 
programma van Koningsdag op 
www.heemstede.nl/koningsdag

Op dinsdag 17 april zijn contracten 
ondertekend tussen de gemeente 
Heemstede en partners in het vernieuwde 
gebouw aan het Julianaplein 1. De 
ondertekening vormde meteen het 
startmoment voor een prijsvraag. 
Heemstedenaren worden opgeroepen om 

een passende korte en herkenbare naam 
voor het pand te vinden. Een naam die 
past bij het gebouw, de plek, de historie 
en vooral de functie.

De nieuwe naam komt straks op de gevel van 
het gebouw, dat flink wordt verbouwd om het 

Verzin een naam voor de vernieuwde bibliotheek
geschikt te maken voor een nieuw gebruik. 
In het gebouw komt ook een fijne plek voor 
koffie en lunch.

Weet u een goede en pakkende naam, laat 
het dan weten! De partners en de huidige 
wethouder Cultuur Christa Kuiper maken de 
uiteindelijke keuze uit de inzendingen. De 
winnaar krijgt een VIP-tour door het gebouw, 
een cadeaubon ter waarde van €100 en als 
allerbelangrijkste natuurlijk: de roem van de 
naam op de gevel!

Zo doet u mee
Vul voor 9 mei 2018 het formulier in via 
www.heemstede.nl/bibliotheek. U kunt zo 
vaak meedoen als u wilt en mag dus met 
meerdere inzendingen meedingen. Onder alle 
inzenders wordt een VVV-bon van €50 verloot. 
De winnaar ontvangt een bon van €100. De 
nieuwe naam wordt bekend gemaakt bij de 
officiële opening van het nieuwe gebouw, in 
de zomer van 2018.

Kijk voor alle informatie over de nieuwe 
bibliotheek en de prijsvraag op 
www.heemstede.nl/bibliotheek



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’.

Tentoonstellingen 
gemeentehuis 
april en mei
In het gemeentehuis exposeren 3 kunstenaars 
hun werk:

Huib van den Broek
Zijn tekenstijl is duidelijk die van iemand uit 
de reclamewereld, tegen het realistische aan. 
Hij werkt voornamelijk met watervaste inkten 
en acrylverf. Het werk in de Burgerzaal is 
geïnspireerd op het dierenrijk. 

Scott Bronfman
Zijn vrije werk is vooral expressief en intuïtieve 
abstracte composities met een eigen verhaal. 

Erik Laan
Fotograaf Erik Laan laat voorbeelden zien van 
zijn manier om natuur en architectuur vast te 
leggen. 

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Houd er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

Kunst- en brocantemarkt
Op 12 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 
houden van een kunstmarkt op 3 juni 2018 

en een brocantemarkt op 9 september 2018. 
Beiden vinden plaats van 11.00 tot 17.00 uur in 
de Jan van Goyenstraat.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven de Jan van 
Goyenstraat op deze data af te sluiten tussen 
07.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

Verwijdering gemeentelijke boom
- 1 populier aan de noordoostzijde van het

weiland aan de Vrijheidsdreef (instabiel,
herplant)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Abraham Kuyperstraat 16, het plaatsen van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 275169, ontvangen 5 april
2018

- César Francklaan, de bouw van
62 appartementen en 124 parkeerplaatsen
(Spaarnelicht), wabonummer 273249,
ontvangen 30 maart 2018

- Landzichtlaan 49, het plaatsen van een
berging/overkapping, wabonummer
274537, ontvangen 5 april 2018

- Landzichtlaan 60, het kappen van een eik,
wabonummer 273155, ontvangen 30 maart
2018

- Strawinskylaan 7, het wijzigen van de gevel
op de 1e etage, wabonummer 273797,
ontvangen 30 maart 2018

- Troelstralaan 54, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 274238, ontvangen 4 april
2018

- Zandvoortselaan 16, het wijzigen van
de voorgevel, het plaatsen van reclame,
wabonummer 273199, ontvangen 30 maart
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 7, het

uitbreiden van het woonhuis en plaatsen
fietsenberging, wabonummer 271159,
verzonden 12 april 2018

- Herenweg 119A, het verlengen van een
bestaand balkon, wabonummer 267063,
verzonden 10 april 2018

- Herenweg 121, het verlengen van een
bestaand balkon, wabonummer 273087,
verzonden 12 april 2018

- Leidsevaartweg 11, het plaatsen van een
aantal prefab-boxen en hekwerken voor
de oprichting van een bedrijvenpark,
wabonummer 251381, verzonden
12 april 2018

- Manpadslaan 5, het plaatsen van een aantal
(ongeveer 8) zonnepanelen op het platte
dak, wabonummer 259067, verzonden
9 april 2018

- Narcissenlaan 2, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 255877, verzonden
9 april 2018

- Raadhuisstraat 27, wijziging
achtergevel begane grond en plaatsen
toegangstrappen, wabonummer 269933,
verzonden 9 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
- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van

een woonhuis, wabonummer 267702,
ontvangen 15 maart 2018

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van

een woonhuis, wabonummer 267702,
ontvangen 15 maart 2018

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

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 2 
mei 2018 reageren via gemeente@heemstede.nl 

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.




