
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 mei 2017

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

Gemeentehuis gesloten 
op 25 mei (Hemelvaartsdag)

Vrijdag 26 mei geopend

In deze uitgave:
- Uitspraak GS over Laan 
 van Alverna
- Raadsvergaderingen 
 30 mei en 1 juni

Voortgang herinrichting Herenweg
Aannemer KWS is gestart met het laatste deel van 
het project Herinrichting Herenweg. Er wordt nu 

Vrijdag 2 juni
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 juni 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.

gewerkt aan de oostkant van de Herenweg vanaf 
de Manpadslaan tot de grens met Bennebroek. 
Het verkeer kan nog steeds van Heemstede 
richting Bennebroek blijven rijden. Verkeer vanuit 
Bennebroek richting Heemstede wordt omgeleid 
via de Bennebroekerlaan, richting Glipper Dreef. 
De Prinsenlaan is ter hoogte van de Herenweg 
afgesloten voor autoverkeer om deze kruising ook 
opnieuw in te kunnen richten. Voor autoverkeer 
blijft de Prinsenlaan bereikbaar vanaf de Glipper 
Dreef. Deze situatie blijft tot in juli 2017. Fietsers en 
voetgangers kunnen in beide richtingen gebruik 
blijven maken van de Herenweg.

Workshop ‘Klaar voor het ouderschap’
gratis workshop ‘Klaar voor het ouderschap’. 
De workshop wordt gegeven op de Lieven de 
Keylaan 7 in Heemstede.

Na de geboorte van een kind verandert er veel in 
het leven van ouders: hoe bewaak je bijvoorbeeld 
de balans tussen je privéleven, zorg voor je baby 
en je baan? En wat voor invloed heeft een baby 
eigenlijk op je relatie? Zo zijn er mogelijk nog 
meer vragen waar je als aanstaande ouders 
over in gesprek wilt gaan. Aanmelden kan 
via www.cjgheemstede.nl.Op woensdag 14 juni van 19.30 tot 21.30 

uur organiseert JGZ Kennemerland in 
samenwerking met het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede voor aanstaande ouders de 

Gesloten op Hemelvaartsdag en pinkstermaandag
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (tweede pinksterdag) 

zijn de gemeentelijke diensten gesloten.

Gaat u (binnenkort) op 
vakantie naar het buitenland? 
Vraag op tijd uw paspoort of identiteitskaart aan. 
Wilt u snel geholpen worden? Maak dan een afspraak. 
U kunt langskomen wanneer het u uitkomt en wordt direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en makkelijk dus! 
Ga naar www.heemstede.nl en klik op ‘Afspraak maken’.



Beslissing Gedeputeerde Staten:
Spoorwegovergang bij Laan van Alverna is openbaar
Bij besluit van 29 september 2016 heeft de 
gemeenteraad van Heemstede besloten de 
verzoeken tot het onttrekken aan de openbaarheid 
van de spoorwegovergang bij Laan van Alverna af 
te wijzen.

Verschillende partijen hebben tegen dit besluit 
administratief beroep ingesteld bij Gedeputeerde 
Staten. 

Op 17 mei 2017 hebben wij de beslissing van 
Gedeputeerde Staten ontvangen. Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland hebben besloten:
- De beslissing van de gemeenteraad van 

Heemstede te vernietigen en;
- Te bepalen dat de spoorwegovergang bij de 

Laan van Alverna aan het openbaar verkeer 
wordt onttrokken ex. Artikel 11, eerste lid van de 
Wegenwet.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van de beslissing in beroep bij de 
rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Op grond van artikel 12 van de Wegenwet leggen 
wij de beslissing van Gedeputeerde Staten vanaf 
vrijdag 26 mei 2017 gedurende twee weken ter 
inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. 
U kunt de beslissing ook op onze website bekijken 
onder ‘Bekendmakingen’. Daarnaast vindt u de 
beslissing via www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten > Spoorwegovergang Laan 
van Alverna. De beslissing van Gedeputeerde Staten 
staat onderaan. 

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 1 juni 2017 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaren tegen besluiten met 
  betrekking tot vervoersvoorziening op 
  grond van de Wet maatschappelijke 

  ondersteuning - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen het deels weigeren 
  van een omgevingsvergunning ten 
  behoeve van ophogen van een 
  gemetselde erfafscheiding en plaatsen 
  van een poort aan de Spaarnzichtlaan 9B 
  - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt openbare 
vergaderingen op dinsdag 30 mei 2017 om 
19.30 uur en donderdag 1 juni om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Agenda 30 mei
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 mei 

2017
- Vaststellen Profielschets voor de te benoemen 

burgemeester van Heemstede 2017
- Vaststellen van de Verordening op de 

vertrouwenscommissie benoeming 
burgemeester Heemstede 2017

- Wat verder ter tafel komt

Agenda 1 juni
- Vaststellen agenda raadsvergadering 01 juni 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Volmaackt’

Hamerpunten
- Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK)
- Ontwerp-programmabegroting 2018 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 20 april 2017
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering 
gemeentelijke 
boom
- 1 sierkers op het perceel Julianaplein 1, aan de 

zijde van de Heemsteedse Dreef

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot woensdag 
31 mei 2017 reageren via gemeente@heemstede.
nl of telefonisch via 023 - 548 57 44. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beatrixplantsoen 74, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 149521, ontvangen 10 mei 2017

- Bronsteeweg 15, verbreden dakopbouw, 
wabonummer 149698, ontvangen 10 mei 2017

- Lorentzlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 150133, 
ontvangen 15 mei 2017

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 3, het uitbreiden van de 2e 

verdieping van het woonhuis, wabonummer 
145111, ontvangen 26 april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 142913, ontvangen 19 april 2017 

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.

Verleende omgevingsvergunningen
- Huizingalaan 65, het verhogen van de nok 

en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 141107, 
verzonden 19 mei 2017

- Valkenburgerlaan 58, het uitbreiden van de 
eerste verdieping met dakterras, wabonummer 
128864, verzonden 19 mei 2017

- Strawinskylaan 32, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 142207, verzonden 19 mei 2017

- Melchior Treublaan 2, het kappen van een eik, 
wabonummer 134648, verzonden 22 mei 2017

- Glipper Dreef 205, restauratie van de tuinmuren, 
wabonummer 133769, verzonden 22 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’



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’.
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