
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 mei 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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

2e pinksterdag 
maandag 21 mei 
zijn we gesloten. 
Op dinsdag 22 mei 
kunt u weer vanaf 
8.30 uur bij ons 
terecht.
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Medewerker kringloopwinkel 
Wij zoeken aanpakkers die klanten helpen 
met het uitladen van goederen en het 
sorteren ervan. Je kunt ook aan de slag als 
elektrareparateur, magazijnmedewerker of 
logistieke kracht. Vraag naar de mogelijkheden!

Baliemedewerker Dierentehuis 
Kennemerland
Als baliemedewerker ontvang en informeer 
je de bezoekers. Je beantwoordt de telefoon 
en maakt concrete afspraken met mensen. 
Ook de registratie van dieren behoort tot je 
takenpakket. Ben je op dinsdag/woensdag of 1 
zaterdag per 2 weken beschikbaar tussen 
11-16 uur, dan zien we je graag!

Scoutingleiding Welpen
Je gaat leiding geven aan een groep van 
ongeveer 20 kinderen van 7 tot 11 jaar. Het 
programma dat je samenstelt bestaat uit 
binnen- als buitenactiviteiten. Deze vinden 
plaats op de zaterdagmiddag van 
13.30-16.00 uur. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreeku.: dinsdag t/m donderdag 

van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/

vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
Vacature Top 3 
mei 2018

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, persoonlijk bij 
de publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede organiseert workshop 
‘Leren luisteren’
Op woensdag 30 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede een workshop ‘Leren luisteren’. 
De gratis bijeenkomst is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop 
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat 
kinderen grenzen uitproberen, maar ze moeten 
ook leren om te gehoorzamen. Tijdens deze 
workshop komt aan bod waarom kinderen niet 
doen wat hen gezegd wordt. De workshop is 
interactief en voor een groep van maximaal 
12 ouders. Kijk voor meer informatie en 
inschrijving op www.cjgheemstede.nl

Losliggende 
stoeptegels, kapot 
speeltoestel of 
overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpunt
Liever bellen? Dit kan tijdens 
openingstijden naar het meldnummer 
van de gemeente 14 023.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
bij Iepenlaan 38 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

Elektrische laadpaal Bosboom 
Toussaintlaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen bij 
Bosboom Toussaintlaan18 als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden.

Elektrische laadpaal Adriaan Pauwlaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
bij Adriaan Pauwlaan 29 als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden.

De volledige teksten van deze 
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant en liggen tot 20 juni 2018 ter 
inzage in het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 10, het plaatsen van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 284460, ontvangen 1 mei
2018

- Binnenweg 209-211, aanpassing
voordeur en plaatsen luifel met reclame,
wabonummer 284446, ontvangen 1 mei
2018

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht
en plaatsen dakopbouw, wabonummer
284210, ontvangen 30 april 2018

- Jan Steenlaan 7, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak
en vergroten op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 285735, ontvangen 3 mei
2018

- Narcissenlaan 13, het plaatsen van een

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 285537, ontvangen 30 april 
2018

- Sportparklaan 33, het bouwen van een
berging met overkapping, wabonummer
285130, ontvangen 2 mei 2018

- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel
tussen bestaande berging en woning,
wabonummer 284471, ontvangen 1 mei
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 52, realisatie terras,

wabonummer 282920, verzonden 8 mei
2018

- Jan van den Bergstraat 91, het plaatsen
van een haag ondersteunende constructie
en een schuur , wabonummer 271441,
verzonden 8 mei 2018

- Rembrandtlaan 30, het doorbreken van een
muur, wabonummer 282335, verzonden 8
mei 2018

- Troelstralaan 7, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 281486, verzonden 14 mei
2018

- Zandvoortselaan 16, wijzigingen kozijn
in voorgevel, het plaatsen van reclame
en vervangen condensor, wabonummer
273199, verzonden 8 mei 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Cruquiusweg en Ir. Lelylaan, de bouw van

33 appartementen met 24 uur zorg (project
Slottuin), wabonummer 272234, ontvangen
28 maart 2018.

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.




