
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 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

Enquête parkeerbeleid 
rondom station

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkeersbesluiten

Heemstede helpt bijen en vlinders 
op de Dag van de Aarde
Vanaf woensdag 22 april 2015 (Dag van de 
Aarde) biedt de gemeente Heemstede elke 
bezoeker van de publieksbalie in het raadhuis 
een zakje bijenbloemenzaad aan*. De gemeente 
steunt hiermee de landelijke inzaaiactie van de 
Heemsteedse imker Pim Lemmers, de Bijenstichting 
en Greenpeace.

Zaaien doet zoemen!
Door bloemenzaden uit te strooien in uw tuin of in 
een bak op uw balkon, vergroent u niet alleen uw 
eigen woonomgeving, maar helpt u ook de bijen 
en vlinders. De zaden groeien uit tot bloemrijke 
planten die veel nectar en stuifmeel voor bijen en 
vlinders opleveren. De bijen, vlinders en andere 

Koningsdag 
Koningsdag start op maandag 27 april 
feestelijk 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 huis-aan-huis is verspreid. 
Of kijk voor het complete programma op 
www.heemstede.nl bij Over Heemstede.

Scholenproject Adopteer een monument
Symbolische overdracht oorlogsmonument Vrijheidsdreef
Op maandag 20 april hebben leerlingen van 
groep acht symbolisch het monument aan de 
Vrijheidsdreef overgedragen aan leerlingen 
van groep zeven. Dit gebeurde in het kader 
van het landelijke project ‘Adopteer een 
monument’, een initiatief van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei en de gemeente Heemstede. 

Burgemeester Marianne Heeremans en wethouder 

Jeugd en Onderwijs Remco Ates ontvingen een 
afvaardiging van de scholen in de burgerzaal. 
Dit jaar vond voor de 28ste keer de plechtige 
bijeenkomst plaats rondom de herdenking van 
oorlogsslachtoffers. Centraal staat het thema ‘Vrede 
geef je door’. Kinderen van basisscholen de Evenaar, 
Jacobaschool, Valkenburgschool, Crayenesterschool, 
Ark, Bosch en Hovenschool en de Voorwegschool 
verzorgden een presentatie.

insecten bestuiven onze voedselgewassen zodat wij 
ook onze groenten, fruit en noten kunnen eten!

*De actie duurt zolang de voorraad strekt.



Vergunning activiteiten Koningsdag
Op 14 april 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
voor het organiseren van diverse activiteiten in 
verband met Koningsdag. 

Ten behoeve van het bovenstaande is, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven de 
volgende wegen tijdelijk af te sluiten:
- Van 26 april 2015 18.00 uur tot ca. 17.00 uur op 

27 april 2015 de Sportparklaan en de Javalaan 
tussen de Glipperdreef en de Timorstraat/
Slotlaan (de wegen, in- en uitritten van terreinen 
die uitkomen op de Javalaan en de Sportparklaan 
dienen vrij toegankelijk te zijn voor hulpdiensten)

- Op 26 april 2015 van 16.00 uur tot 01.00 uur 
en op 27 april 2015 van 07.00 uur tot 23.00 
uur de Jan van Goyenstraat tussen het A. 

van Ostadeplein en het J.M. Molenaerplein 
(kruisingen J.M. Molenaerplein / L. van 
Lijndenlaan en W. v.d. Veldekade / A. van 
Ostadeplein dienen vrijgehouden te worden)

- Op 27 april 2015 het Wilhelminaplein tussen 
Achterweg/Nic. Beetslaan, Camplaan/Bosboom 
Toussaintlaan en Cloosterweg/Molenwerfslaan

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ir. Lelylaan 6, het plaatsen van een berging 

en inrichten terrein, wabonummer 21623, 
ontvangen 3 april 2015

- Van Merlenlaan 2, het kappen van 8 bomen, 
wabonummer 21798, ontvangen 7 april 2015

- Linge 54, wijzigen voorgevel, verhogen dak 
van de berging en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 21821, ontvangen 7 april 2015

- Belle van Zuylenlaan 7, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 21846, 

 ontvangen 9 april 2015
- Jacob van Campenstraat 3, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 21850, 
 ontvangen 8 april 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Achterweg 19A, het verbreden van de corridor 

en voorzien van een schuifdeur (revisie op 

verleende vergunning 2013), wabonummer 
20780, ontvangen 4 maart 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn 

 van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 19A, het aanpassen van het interieur 

van de Oude Kerk, wabonummer 20803, 
verzonden 17 april 2015

- Paulus Potterlaan 4, het plaatsen van een 
trappenhuis in de achtergevel en het vervangen 
van het dak, wabonummer 18510, 

 verzonden 17 april 2015
- Belle van Zuylenlaan 7, het plaatsen van 

een dakopbouw en dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 21846, 
verzonden 17 april 2015

- Frederik van Eedenplein 31, het uitbreiden 

Omgevingsvergunningen
van de badkamer op de eerste verdieping, 
wabonummer 19753, verzonden 17 april 2015

- Oudemanslaan 8, nieuwbouw woonhuis, 
wabonummer 9859, verzonden 17 april 2015

- Binnenweg 137, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19484, verzonden 17 april 2015

- Van Merlenlaan 2, het kappen van 8 bomen, 
wabonummer 21798, verzonden 17 april 2015

- Breitnerweg 8, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 21256, verzonden 17 april 2015

- Zandvoortselaan 159, het splitsen van 
de benedenruimte van het bedrijfspand, 
wabonummer 21573, verzonden 17 april 2015

- Binnenweg 72A, 72B1,72B2, 72B3, 72C, 78, 80, 82 
en Eikenlaan 41GB1 t/m 41GB43, nieuwbouw 
winkel, 3 bedrijfsruimten met parkeerterrein, 
wabonummer 19285, verzonden 14 april 2015 

- Herenweg 121a, het plaatsen van een veranda/
overkapping, wabonummer 19195, 

 verzonden 17 maart 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Enquête over herziening parkeerbeleid 
woonwijken rond station
De bewoners van de wijken rond het station 
kregen onlangs een brief van de gemeente 
over een enquête ten behoeve van nieuw 
parkeerbeleid in deze wijk. De gemeente 
hoopt op veel reacties, zodat hiermee een 
goede keuze gemaakt kan worden voor het 
nieuwe parkeerbeleid. Zij kunnen de enquête 
tot en met donderdag 7 mei a.s. invullen.

Veel parkeerautomaten in de woonwijken rond 
het station zijn toe aan vervanging, ook blijkt dat 

zij weinig worden gebruikt. Daarom is het plan 
om in een groot deel van de woonwijken in het 
stationsgebied het betaald parkeren af te schaffen 
en vergunning-parkeren in te voeren. Parkeren 
daar zal gedurende nog nader te bepalen tijden 
alleen zijn toegestaan voor vergunninghouders, 
zoals bewoners en hun bezoekers. Hierin zijn 
varianten mogelijk, aangepast aan de situatie in de 
verschillende woonwijken. Met de enquête vragen 
wij hun mening over deze varianten.

Verkeersbesluiten
Reconstructie Dr. J.R. Thorbeckelaan, 
Dr J. Th. de Visserstraat, Mr. A. Baron 
Mackaystraat, Mr. S. van Houtenstraat, 
Jhr. Mr. J. Loudonstraat, Mr. J. Heemskerkstraat 
en de ventweg van de Glipper Dreef

De riolering in bovengenoemde straten wordt 
vervangen. In de herinrichting zijn diverse 
verkeersbesluiten opgenomen. Deze omvatten:
- Het instellen van een 30 km/uur zone;
- Het instellen van eenrichtingsverkeer met 

uitzondering van fietsers in meerdere straten;
- Het opheffen van eenrichtingsverkeer in enkele 

straten;
- Het opheffen van het parkeerverbod aan de 

zuidzijde van de Dr. J. Th. de Visserstraat in 
verband met de aanleg van een parkeerhaven;

- De laad- en loshaven op de ventweg van 
de Glipper Dreef 111-119 voorzien van de 
tijdsbeperking 6-12 uur waardoor er buiten die 
tijd geparkeerd kan worden;

- Een tweede gehandicaptenparkeerplaats te 

maken ter hoogte van de ventweg Glipper Dreef 
125.

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
22 april 2015 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor 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’.

Verwijdering fiets Havenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een zwarte herenfiets, merk Gazelle, zonder zadel 
ter hoogte van Havenstraat 43

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 eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
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.

Bekendmaking Wet Milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkvoorschriften 
De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt 
op grond van artikel 3.2, achtste lid van het Besluit 
lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op voor Aannemersbedrijf Van der Worp met 
betrekking tot het lozen van grondwater op het 
gemeentelijk riool op de locatie Reinier van Holylaan 
19 te Heemstede, in de periode van heden tot 
12 juni 2015, voor de duur van negen weken.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 23 april tot 
5 juni ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij 
de receptie van het stadhuis.
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 5 juni kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd 
ingeval van spoedeisende belangen bij de Raad van 
State, Sector Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 uur en 
17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken 
liggen tevens ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis op werkdagen van 09.00 en 16.00 uur en 
op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. 
Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl.

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 09 
april 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. van den Berg, geboren 14-12-1985, 

Raadhuisstraat 14.
 
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 06 februari 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- S.I. Lommerse, geboren 04-12-1970, Linge 40.
 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).




