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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

Heeft u iets verloren 
of gevonden?

In deze uitgave:
- Eerste ooievaar geboren 
 bij kinderboerderij ’t Molentje
- Omgevingsvergunningen

100 dagen 100% afvalvrij leven?
Zo’n 60 inwoners uit Heemstede en 
Bloemendaal zijn deze uitdaging 
aangegaan. Via het online platform 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl 
krijgen deelnemers weekopdrachten én tips 
die hen helpen in de uitdaging tot een afvalvrij 
leven. 

Weekopdracht
Uit een van de opdrachten blijkt dat de meeste 
verpakkingen worden geopend tijdens het koken of 
na het boodschappen doen. Wat blijft er over na het 
bereiden van een warme maaltijd? De deelnemers 
hebben het vastgelegd op de foto. Een afvalvrije 
maaltijd maken is best een kunst. Maar het leek 
de deelnemers erg mee te vallen. Het meeste wat 
overbleef kon worden gescheiden en dus weer 
als grondstof gebruikt voor nieuwe producten. De 
kleine hoeveelheid afval dat zij nog overhouden, 
vullen zij als restafval in op de afvalmeter op de 
website.

Het resultaat:
-  Veel mensen hebben (voor het eerst) afvalvrije 

boodschappen gehaald!

- Deze week was het restafval gemiddeld 
 1,6 kg per huishouden (gemiddeld heeft een 

huishouden in Heemstede en Bloemendaal 
 8,9 kg restafval per week).

Watch en learn!
De deelnemers zijn nu een maand bezig en het 
experiment loopt tot half juli. Volg wat zij doen op 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl
Hier is ook te lezen welke tips zij wekelijks geven om 
restafval te voorkomen.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
stelt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan Côte, 
Zandvoortselaan 10 te Heemstede. 
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt van 18 mei tot 29 juni 2017 
ter inzage: 
- tijdens werkuren bij Omgevingsdienst IJmond. 

Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur telefonisch een afspraak maken bij 
Omgevingsdienst IJmond. 

- via www.odijmond.nl 
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur (op 
vrijdag tot 13.00 uur en op donderdagavond tot 
19.30 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 29 juni 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
In geval van spoedeisende belangen kan ook een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij 
de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
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

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen in het raadhuis 
wanneer het u uitkomt. U wordt direct geholpen 
op het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. 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 ‘Afspraak maken’.



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, telefoonnummer 023-
5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

Eerste ooievaar geboren 
bij kinderboerderij 
’t Molentje
Ruim 18 jaar nadat het ooievaarsnest is geplaatst op 
het terrein van kinderboerderij ’t Molentje, is in het 
bijzijn van zijn ouders een jong uit het ei gekropen. 
Molenaar Guus Boers zag vanaf de stelling van het 
molentje een kopje voorzichtig over de rand gluren.

Verwijdering voertuigen Rivierenwijk
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 9 mei 2017 de volgende voertuigen 
aangetroffen:
- Een enkelassige aanhangwagen met gesloten 

witte opbouw, op het Merwedeplantsoen voor 
garagebox 71

- Een enkelassige boottrailer met boot, staande 
in het plantsoen op de Amer grenzend aan de 
achterzijde van Eemlaan 3

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 

buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde voertuigen 
krijgen tot dinsdag 30 mei 2017 de gelegenheid 
hun voertuig van de weg te verwijderen. Als deze 
binnen deze termijn niet van de weg verwijderd 
zijn, worden deze 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 het voertuig 
ophalen 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 13, het aanleggen van een zwembad, 

wabonummer 148629, ontvangen 3 mei 2017
- Zandvoortselaan 137 + 139, het uitbreiden 

van een restaurant, wabonummer 148635, 
ontvangen 4 mei 2017

- Van Merlenlaan 38, het kappen van een conifeer, 
wabonummer 146477, ontvangen 1 mei 2017

- Voorweg 63, uitbreiden 1e verdieping, 
wabonummer 146415, ontvangen 1 mei 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Leidsevaartweg 127, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 143118, verzonden 12 mei 2017
- Paulus Buyslaan 4, het plaatsen van een 

fietsenschuur, wabonummer 144112, 
 verzonden 12 mei 2017
- Bernard Zweerslaan 32, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 141131, verzonden 12 mei 2017

- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel 
en het splitsen van de praktijkruimte met 
bovenwoning, wabonummer 127602, 

 verzonden 12 mei 2017

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’. 

Heeft u iets verloren of gevonden?
U kunt dit melden bij de gemeente. U kunt de melding digitaal of persoonlijk doen 
via heemstede.verlorenofgevonden.nl, bij de publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023.  Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.heemstede.nl bij ‘Gevonden/verloren voorwerp melden’.




