
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 januari 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

Wij wensen u een gezond 
en gelukkig 2018!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

11 januari 2018 om 20.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven, 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op donderdag 
11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de 
gelegenheid om afscheid te nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. 
Zij stopt op 16 januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Uw kerstboom aanbieden voor de 
kerstbomenverbranding
Vanaf maandag 8 januari kunt u uw kerstboom 
aanbieden langs de openbare weg. Kinderen 
kunnen dan de bomen inzamelen voor de jaarlijkse 
kerstbomenverbranding. 

Inleveren kerstbomen
Dit kan op woensdag 10 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:
- hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef bij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- parkeerterrein Kohnstammlaan 
- parkeerterrein Amstellaan
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Elke ingeleverde kerstboom levert een lootje 
voor de loterij en € 0,20 op. De trekking van de 
loterij wordt verricht door wethouder Sebastiaan 
Nieuwland om 18.30 uur op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen aanbieden?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald door 
Meerlanden. De bomen moeten dan wel op de 

openbare weg worden aangeboden.
Neem hiervoor op woensdag 10 januari tussen 
09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact op met 
Niels Ottenhof via telefoonnummer (023) 548 57 80. 

Vóór 8 januari en na 10 januari is uw 
oude kerstboom gft-afval
Doet u uw kerstboom vóór 8 januari of na 10 januari 
de deur uit? Dan biedt u deze (in stukken geknipt) 
aan via de groene gft-rolemmer of ondergrondse 
gft-container. Los geplaatste kerstbomen (naast de 
gft-container) worden niet meegenomen.

Stofzuiger voor zwerfvuil in 
winkelgebieden
Samen met Het bestuur van de 
ondernemersvereniging Jan van Goyenstraat nam 
wethouder Sebastiaan Nieuwland op donderdag 
21 december een nieuwe ‘elektrische stofzuiger’ in 
gebruik. De aanschaf van het apparaat is een van de 
maatregelen uit de winkelvisie om de winkelgebieden 
in Heemstede beter schoon te kunnen houden. De 
stofzuiger is in bruikleen gegeven aan Meerlanden en 
wordt bediend door medewerkers van Paswerk. Klein 
zwerfvuil kan er beter mee worden opgeruimd en ook 
de lastige locaties kunnen worden schoongehouden 
met de machine. De stofzuiger is een aanvulling op de 
bestaande zwerfvuilteams en wordt al op meerdere 
plekken in Nederland ingezet. 



Nieuwe regelgeving
Regeling flexibele werktijden gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede 2018
Op 21 december 2017 hebben de 
gemeentesecretarissen van Heemstede en 
Bloemendaal de Regeling flexibele werktijden 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2018 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking 
op 1 januari 2018. De Regeling werktijden 
2013, de Regeling plaats- en tijdonafhankelijk 
werken, de Werktijdenregeling Publieksbalie en 
Werktijdenregeling Buitendienst 2010 zijn hiermee 
vervallen. 

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
parkeerbelastingen 2018
Op 12 december 2017 heeft het college het 

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
parkeerbelastingen 2018 vastgesteld. Deze treedt in 
werking op 1 januari 2018. Het Aanwijzingsbesluit 
heffing en invordering parkeerbelastingen 2017 is 
hiermee vervallen. 

Wijziging Aanwijzingsbesluit APV
Op 12 december 2017 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit APV gewijzigd vastgesteld. Deze 
wijziging treedt in werking op 1 januari 2018. 

Belastingverordeningen 2018
Op 20 december 2017 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2017 te 
vervallen. 

- Verordening leges 2018
- Verordening belasting op roerende woon- en

bedrijfsruimten 2018
- Verordening liggeld woonschepen

Cruquiushaven 2018
- Verordening precariobelasting 2018
- Verordening afvalstoffenheffing 2018
- Verordening marktgelden 2018
- Verordening hondenbelasting 2018
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018
- Verordening rioolheffing 2018
- Verordening parkeerbelasting 2018

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Bachlaan 19, uitbreiden woonhuis, Wabonummer

243524, ontvangen 8 december 2017
- Jan Miense Molenaerplein 11, constructieve

doorbraken in bestaande woning, Wabonummer
243614, ontvangen 4 december 2017

- Kohnstammlaan 14, verbouw woonhuis,
Wabonummer 243642,
ontvangen 14 december 2017

- Meindert Hobbemastraat 46, plaatsen dakkapel
zijgevel, Wabonummer 243578, 
ontvangen 13 december 2017

- Rijnlaan 38, het uitbreiden van een woonhuis,
Wabonummer 243572,

 ontvangen 11 december 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Timorstraat 56, plaatsen dakopbouw,

Wabonummer 243558,
ontvangen 11 december 2017

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes 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
- Timorstraat 56, plaatsen dakopbouw,

Wabonummer 243558, ontvangen 11 december
2017, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’

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’.




