
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 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

Volg ons ook via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Omgevingsvergunningen

Opvang statushouders in Heemstede
Net als iedere gemeente in Nederland heeft 
ook Heemstede de taak om asielzoekers met 
een verblijfsvergunning (statushouders) te 
huisvesten. Staatssecretaris Dijkhoff  van Veiligheid 
en Justitie  heeft gesteld dat gemeenten de 
opvang sneller moeten uitvoeren. Hiervoor is de 
‘wachtkameroplossing’: tijdelijke woonruimte in 
afwachting van een permanente woning. 
In Heemstede gaat het vooral om vaders die 
wachten op gezinshereniging. 

In overleg met woningcorporaties wordt gehuurd 
in de vrije sector. Daarnaast worden als tijdelijke 
oplossing woningen gekocht en bestaande 
leegstaande panden geschikt gemaakt voor 
bewoning, zoals de voormalige peuterspeelzaal 
aan de Reggelaan. De gemeente hoopt zo naast 
de reguliere taakstelling 15 personen extra tijdelijk 
te huisvesten. Wanneer deze mensen herenigd 
worden met hun gezin zullen zij definitief in 
Heemstede komen wonen.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 juni 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 3 juni
Binnenlopen bij de burgemeester

Preventieteams zetten zich in voor een 
veilige woonomgeving tijdens jaarmarkt

Inbraakpreventieteam ‘Buurtauto’, WhatsAppgroep 
‘HeemstedeApp’ en Burgernet gaven afgelopen 
zondag tijdens de jaarmarkt informatie en 
voorlichting over veilig wonen. Op dit moment 
is zo’n 10% van de Heemsteedse inwoners 
aangesloten bij Burgernet en ongeveer 2100 
inwoners bij HeemstedeApp. Na zondag is hier 
een flink aantal bijgekomen. Meer weten over de 
preventieteams of direct aanmelden? 
Kijk op www.heemstede.nl bij Wonen > Veiligheid

NL-Alert stuurt controlebericht op 6 juni
Op maandag 6 juni 12.00 uur zendt NL-Alert 
landelijk een controlebericht uit. Met een 
controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiele 
telefoon (juist) hebt ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. In het bericht staat dat het gaat om een 
controlebericht en dat u niets hoeft te doen. Dankzij 
het controlebericht weet u welk signaal (een zeer 
luid signaal) uw mobiele telefoon geeft als u een 
echt NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet.

Hoe kunt u uw mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige 
toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom naar 
www.nl-alert.nl en kijk of uw mobiel juist is ingesteld.

Waarom NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe 
omgeving van een (dreigende) noodsituatie 

informeren met een tekstbericht. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat u op dat moment 
het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij 
levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, bij 
explosiegevaar of een overstroming.

Op onze website www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’ 
vindt u de veelgestelde vragen over het 
controlebericht en over NL-Alert.



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)
- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 39855, ontvangen 12 
mei 2016

- Vossenlaan 2, wijziging entree 
dagbestedingscentrum de Boerderij op het 
Hartekampterrein, wabonummer 39913, 
ontvangen 12 mei 2016

- Herenweg 16-18, het plaatsen van een houten 
gebouw met koepelvormig dak, sterrenwacht, 
wabonummer 40066, ontvangen 12 mei 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 189 + 191, het wijzigen van de 

entree en interne aanpassing, wabonummer 
30864, verzonden 20 mei 2016

- J. Dixlaan 44, het splitsen van een woning, 
wijzigen voorgevel en achtergevel van een 
woning, wabonummer 36150, verzonden 20 mei 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- achter Heemsteedse Dreef 36-56, achter 

Havenstraat 43-63, het plaatsen van 
erfafscheidingen, wabonummer 36789, 
ontvangen 1 april 2016. 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.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding in/uitrit
Op 23 mei 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op Manpadslaan 2, 2105 MA te Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken. 

Evenementen-
vergunning
Op 18 mei 2016 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede 
(in samenwerking met Stichting Podia Heemstede) 
voor het organiseren van “Beleef Heemstede” op 
zaterdag 25 juni 2016 op de Binnenweg van 11.00 
uur tot 16.00 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van 
de Binnenweg tussen de Julianalaan en de 
Cloosterlaan op 25 juni 2016 van 06.00 uur tot 18.00 
uur af te sluiten voor autoverkeer. 

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

Uitgevoerde verwijdering voertuig 
Sportparklaan
Op 11 mei 2016 is in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders het volgende 
voertuig verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken:

- Een zwart bromfietswrak, snorscooterwrak met 
kenteken D252BS, merk YIYING type Light 50, 
kleur zwart/bruin. Het voertuig is aangetroffen 
bij Sportparklaan 4, ter hoogte van WSV  Van 

Merlenhaven. Het wrak is direct verwijderd 
vanwege lekkage en vervuiling.

Binnen bovengenoemde periode kan de eigenaar 
zich melden bij bureau Handhaving en 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.
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