
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 mei 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
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
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Controles hondenbelasting vanaf 
maandag 19 mei van start
In opdracht van de gemeente wordt vanaf 
19 mei 2014 een algehele controle op de 
hondenbelasting uitgevoerd door de firma 
Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
de controle op aangifte van honden.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van de 
hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand 
van gegevens van de gemeente controleren  
hondencontroleurs de aanwezigheid van honden. 
Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele 
vragen stellen over het al dan niet hebben van een 
hond. De hondencontroleurs zullen zich in dat geval 
ongevraagd legitimeren door het tonen van een 
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over 
het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere 
honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 

hij een informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt 
deze dan invullen en terugsturen.

Hondenbezitters, die hun hond (of honden) 
nog niet bij de gemeente hebben aangemeld 
kunnen dit alsnog doen. U kunt het aangiftebiljet 
downloaden op www.gbkz.nl. Voor nadere 
inlichtingen en/of vragen omtrent de controle 
hondenbelasting belt u Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) op 023 5126066. 

Bevrijdingsloop 
Een groep lopers en fietsers bracht in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar 
Heemstede. De groep vertrok direct na de dodenherdenking bij het monument op de Vrijheidsdreef met de bus 
naar Wageningen. Vandaar liepen ze met het vuur in een estafetteloop terug naar Heemstede. Bij het raadhuis 
werden zij verwelkomd door burgemeester Marianne Heeremans.

Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt dit melden bij de gemeente 
(en dus niet meer bij de politie zoals vroeger). U kunt de melding digitaal 
of persoonlijk doen via heemstede.verlorenofgevonden.nl,  bij de 
publieksbalie in het raadhuis of via telefoonnummer 14 023.

Verloren en gevonden 
voorwerpen



Omgevingsvergunningen

Vaartuig Drammer in Zandvaart
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
vaartuig met de naam Drammer aangetroffen in de 
Zandvaart in ligplaats ZVK 019.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 
Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 14 mei 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 
een ligplaats in te nemen met waar dit na een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 

een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Brommer Amstellaan
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
zwarte brommer, merk Honda, aangetroffen zonder 
achterwiel en zonder kenteken die langer dan 
drie achtereenvolgende dagen is geplaatst op de 
Amstellaan. 

Het is verboden 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 

(artikel 5:4, eerste lid APV). Tevens is het verboden 
een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert op de weg te 
parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze brommer krijgt tot en met 
14 mei 2014 de gelegenheid om de brommer van 
de weg te verwijderen dan wel weer in rijtechnische 
staat te brengen en te voorzien van een kenteken. 
Indien de brommer binnen deze termijn niet van 

de weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat 
verkeert en voorzien is van een kenteken, wordt de 
brommer in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De brommer wordt dan voor 
een periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die 
periode kan de eigenaar zijn brommer ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Nieuwe regelgeving
Op 22 april 2014 heeft het college van burgemeester 
en wethouders de nieuwe Mandaatregeling 2014 
vastgesteld en de oude Mandaatregeling 2013 
ingetrokken. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 15 het wijzigen van reclame 

wabonummer 11491, ontvangen 18 april 2014. 
- Franz Lehárlaan 109 het kappen van 1 

kastanjeboom wabonummer 11576, ontvangen 
21 april 2014. 

- Kwartellaan 1 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 11584, 
ontvangen 23 april 2014. 

- Mr. A. Baron Mackaystraat 8 het kappen van 
 1 loofboom wabonummer 11595, ontvangen 
 24 april 2014. 
- Belle van Zuylenlaan 2 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 11603, ontvangen 
24 april 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014. 
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.

- Anton Mauvestraat 4 uitbreiden 
terrasoverkapping en balkon wabonummer 
11262, ontvangen 

 7 april 2014. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling 

wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014.
 
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van 

een garage naar een woonfunctie en plaatsen 
dakopbouw wabonummer 10572, verzonden 

 28 april 2014. 
- Camplaan 6 het stucen van de voorgevel en 

wijzigen voormalig etalagekozijn wabonummer 
10869, verzonden 2 mei 2014. 

- Glipper Dreef 52 het aanbrengen van 2 ramen in 
een zijgevel wabonummer 10855, verzonden 

 2 mei 2014. 
- Valkenburgerlaan 4C het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10752, verzonden 2 mei 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Serviceloket 
Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en 
begraven is op een efficiënte en praktische 
manier te regelen aan het Serviceloket 
Begraafplaats. De dienstverlening aan 
nabestaanden is verbeterd doordat de 
informatie te verkrijgen is via één loket. Als 
extra service is een overzichtelijke brochure 
uitgebracht over de algemene begraafplaats. 
De brochure is gratis te verkrijgen bij het 
Serviceloket op de begraafplaats, bij het 
Raadhuis (Raadhuisplein 1) en te downloaden 
vanaf www.heemstede.nl. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 
hoofdingang) is geopend op werkdagen 
van 09.00 tot 16.00 uur, tel: (023) 5280376 
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 
5479858. E-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 
De begraafplaats is toegankelijk van 
zonsopkomst tot zonsondergang.

Verkiezing Europees Parlement 22 mei
De verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. 
In Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing 
voor het Europees Parlement gehouden op 
22 mei 2014. 
Wist u dat vier inwoners van Heemstede op de 

kandidatenlijst staan en dat drie van hen actief 
zijn of waren in de lokale politiek? 
Denk bij het stemmen aan uw stempas en 
identiteitsbewijs! Lees alles hierover op 
www.heemstede.nl bij Politiek en Organisatie, 
Verkiezingen 2014.



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’.




