
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 mei 2016

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 (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

Maandag 16 mei raadhuis 
gesloten i.v.m. Pinksteren

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering 
 bezwarencommissie

Visie winkelcentra Heemstede in 
commissie Ruimte
Op donderdag 12 mei wordt in de commissie 
Ruimte de Visie winkelcentra Heemstede besproken. 
Het standpunt van het college over de visie, 
zoals opgesteld door het bureau DTNP, is op 
onderdelen aangepast na een eerdere bespreking 
in de commissie. In de commissievergadering op 
12 mei komen de insprekers aan bod en stellen 
de commissieleden hun vragen aan het college 
(de ‘eerste termijn’). De inhoudelijke discussie (de 
‘tweede termijn’) en de uiteindelijke besluitvorming 
vinden plaats in de raadsvergadering op 26 mei. 

U bent voor beide vergaderingen 
(aanvang 20.00 uur) van harte uitgenodigd. 
Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl.

Is uw mobiel al juist ingesteld 
voor NL-Alert?
Afgelopen vrijdag heeft een deel van Heemstede 
een NL-Alert op de telefoon ontvangen in verband 
met een brand in Cruquius. Een aantal inwoners 
gaf aan niets te hebben ontvangen terwijl zij 
dit wel zouden verwachten. De gemeente zal 
dit doorgeven aan de organisatie van NL-Alert. 
Daarnaast is goed nog eens na te kijken of uw 
mobiel juist is ingesteld. Ga hiervoor naar  
www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Wat is NL-Alert? 
NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele 
telefoon. NL-Alert kan de overheid mensen in de 
directe omgeving van een noodsituatie, zoals 
een grote brand, een dreigende overstroming of 
noodweer, met een tekstbericht informeren. U hoeft 
zich hiervoor niet apart aan te melden. De meeste 
mensen hebben altijd een mobiel bij zich. Daardoor 
worden met NL-Alert meer mensen bereikt tijdens 
een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?
NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet 
met sms-berichten (en wordt ook niet bewaard op 
de telefoon). Daardoor werkt NL-Alert óók als het 
netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. 
De berichten die gepaard gaan met een hard en 
niet te missen geluid worden uitgezonden in het 
gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw 
naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig 
en blijven dus onbekend.

Hoe weet ik of mijn mobiel NL-Alert 
ontvangt?
KPN, Vodafone en T-Mobile zenden NL-Alert uit 
via hun 2G-, 3G- en 4G-netwerken. Vanaf begin 
2016 kan de overheid NL-Alert uitzenden over het 
4G-netwerk van Tele2.

Vragen?
Ga naar www.nl-alert.nl

Binnenkort op 
vakantie?
Controleer tijdig de geldigheid 
van uw reisdocument
Wanneer u een nieuw reisdocument wilt 
aanvragen maak dan tijdig een afspraak. Kom 
langs wanneer het u uitkomt en word direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en 
makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl 
en klik rechts in uw scherm op ‘Maak een afspraak’.



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 101, plaatsen berging, 

wabonummer 38644, ontvangen 23 april 2016, 
- Reinier van Holylaan 19, het plaatsen van een 

tuinmuur, wabonummer 38837, 
 ontvangen 26 april 2016
- Blekersvaartweg 57, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 39076, ontvangen 28 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 7 diverse wijzigingen oorspronkelijk 

koetshuis, huis te manpad, vernieuwen 
vloer, toevoegen deur en dakramen in 
zuidgevel/zuiddakvlak, toevoegen van lichte 

scheidingswanden, wabonummer 30573, 
verzonden 6 mei 2016

- Nijverheidsweg 42, bouwen dakterras en 
plaatsen luchtbehandelingskasten op 1e 
verdieping, wabonummer 32397, 

 verzonden 9 mei 2016
- Cloosterlaan 12, het plaatsen van een 

fietsenberging, wabonummer 37211, 
 verzonden 9 mei 2016

Ontheffing van werktijdenregeling 
Bouwbesluit ten behoeve van werkzaamheden 
aan de Blekersvaartweg 57 
- Op donderdag 7 juli 19:00-24:00 uur, vrijdag 

8 juli 19:00-24:00 uur, zaterdag 23 juli 05:00-
07:00 uur worden werkzaamheden verricht aan 

de Blekersvaartweg 57. Volgens artikel 8.3 lid 1 
Bouwbesluit 2012 moeten de werkzaamheden 
op werkdagen en op zaterdag tussen 07:00 
uur en 19:00 uur worden uitgevoerd. Wij 
hebben besloten op grond van artikel 8.3 lid 
3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit 
voor bovengenoemde periode en werktijden. 
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de 
werkzaamheden op genoemde tijden uit te 
voeren wordt grote verkeershinder voorkomen. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Het besluit is verzonden op  
9 mei 2016.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Ontheffing terras
Op 3 mei 2016 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten een ontheffing te verlenen 
aan De Haarlemse Bakker B.V. voor het innemen van 
een terras op een gedeelte van het trottoir voor de 

winkel aan het Wilhelminaplein 19. De ontheffing is 
verleend op grond van artikel 2:10 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening. 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 mei 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

19.30 uur  bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom met betrekking tot een 
  toegangspoort en een houten hekwerk 
  op metselwerk aan de Spaarnzichtlaan 9B 
  (openbaar)

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een erfafscheiding met een 
  toegangsdeur en een overkapping aan 
  de Diepenbrocklaan 2 (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een luchtbehandelingsinstallatie en 
  airco aan de Zandvoortselaan 179 
  (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.




