
Op 1 juni wordt het NL-Alert controlebericht weer uitgezonden
NL-Alert geeft in Heemstede direct 
informatie bij een noodsituatie

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 mei 2015

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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Binnenlopen bij de 
 burgemeester

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften

Op maandag 1 juni zendt de overheid rond 12.00 
uur een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand 
van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiel 
juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Omdat 
dit een controlebericht is, hoeft u niets te doen. Dat 
is ook duidelijk aangegeven in het bericht. Heeft u 
uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga 
dan nu naar www.nl-alert.nl. 

Dit had de hand van een zakkenroller kunnen zijn!
Zakkenrollers en dieven winkelen ook
Vaak zijn mensen zich er niet van bewust 
hoe makkelijk zij het zakkenrollers maken. 
Daarom hebben de politie en handhavers 
van de gemeente afgelopen zaterdag met 
een ‘handjesactie’ aandacht gevraagd voor 
het gevaar van zakkenrollen en diefstal uit 
fietstassen. Het winkelend publiek werd 
geobserveerd en bekeken met de ogen van 
een zakkenroller.

Passanten met bijvoorbeeld een open handtas, 
portemonnee in de achterzak of fietstas waarin 
spullen voor het grijpen lagen, kregen een houten 
handje met de tekst: “Dit had de hand van een 
zakkenroller kunnen zijn!” Bij overhandiging van 
het handje kregen zij meteen ook uitleg over het 
voorkomen van diefstal.
In totaal zijn er 43 handjes uitgedeeld op de 
Binnenweg en de Raadhuisstraat. De actie wordt het 
komende jaar nog herhaald. 
Winkelcentrum Heemstede doet er met partners 
alles aan om een vierde ster van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen in de wacht te slepen. In dit kader 
voeren gemeente en politie een programma uit dat 
criminaliteit in en rond winkels tegengaat. Naast 
zakkenrollen gaat het daarbij ook om bijvoorbeeld 
pinpasfraude (meekijken met pinnen, stelen van 
passen), winkeldiefstal en diefstal uit fietstassen. 

Wilt u meer weten over het voorkomen van 
zakkenrollen, ga dan naar de website van de politie, 
www.politie.nl/themas/zakkenrollen, of lees hierover 
in de Preventiekrant van de gemeente Heemstede.

Het inloopspreekuur van Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is tot en met 31 mei op de Lieven de 
Keylaan 7 in Heemstede. Vanaf 1 juni 2015 kunt u 

Vanaf 1 juni nieuwe locatie inloopspreekuur
Inloopspreekuur CJG verhuist naar 
Raadhuis Heemstede

voor het inloopspreekuur terecht bij het CJG in het 
Raadhuis in Heemstede.

Inloopspreekuur CJG (vanaf 1 juni)
Raadhuis, Raadhuisplein 1
2101 AH Heemstede                            
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl
www.cjgheemstede.nl
maandag, dinsdag, donderdag  09.00-12.00 uur
woensdag 14.00-17.00 uur



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 4, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 22580, 
 ontvangen 8 mei 2015 
- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 

overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, ontvangen 8 mei 2015

- Binnenweg 174, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 22618, ontvangen 11 mei 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg 3, nieuwbouw appartementen 

met groepsruimte voor jongeren met een 
verstandelijke beperking, wabonummer 22579, 
ontvangen 8 mei 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ir. Lelylaan 6, het bouwen van een berging 

en inrichten terrein, wabonummer 21623, 
ontvangen 3 april 2015. 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.

- Kadijk 38A, het bouwen van een woonhuis met 
een bijgebouw, wabonummer 18217, ontvangen 
20 maart 2015. 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 omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)

- Franz Schubertlaan 47, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 21871, verzonden 22 mei 2015

- Binnenweg 114, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 22097, verzonden 22 mei 2015

- Burgemeester van Lennepweg 62, het bouwen 
van een erker aan de voorgevel, wabonummer 
22118, verzonden 22 mei 2015

- Troelstralaan 39, het plaatsen van een luifel 
boven de voordeur, wabonummer 22115, 
verzonden 22 mei 2015

- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 20882, 
verzonden 22 mei 2015

- Hageveld 23, het kappen van 2 beuken en 
 2 esdoorn, wabonummer 22389, 
 verzonden 22 mei 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluiten

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 5 juni 
2015 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.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Landzichtlaan 68 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden: 21 mei 2015. Het besluit ligt 
vanaf 28 mei 2015 zes weken ter inzage. 

- Tijdelijke ontsluiting Leidsevaartweg - 
 Spoorzichtlaan. 
 De Pieter van Musschenbroekstraat in  

Haarlem wordt vanwege bouwwerkzaamheden 
vanaf augustus tijdelijk afgesloten. Gedurende 

 deze afsluiting is er een tijdelijke nieuwe 
ontsluiting voor de wijk noodzakelijk. Deze wordt 

gemaakt ter hoogte van de Spoorzichtlaan.
- Parkeerschijfzone twee parkeervakken 
 Te Winkelhof. Ten behoeve van kort parkeren 

worden twee parkeervakken nabij Te Winkelhof 
25 aangewezen als blauwe zone van maandag 

 t/m vrijdag tussen 9 en 18 uur.
De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
27 mei 2015 zes weken ter inzage in het Raadhuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 juni 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.30 uur  bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom m.b.t. een geplaatste dak-
  kapel aan de Abraham Kuyperstraat 7 
  - openbaar - 
21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevings vergunning voor het plaatsen 

  van een dakopbouw aan de
  Landzichtlaan 56 - openbaar -
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

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’.

Vrijdag 5 juni
Binnenlopen bij de 
burgemeester




