
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 juni 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

Raadscommissie Ruimte 
op 15 en 19 juni

In deze uitgave:
- Midzomerfeest kinderboerderij
- Bestemmingsplannen
- Omgevingsvergunningen

Vervolg op de volgende pagina.

Grote ruimtelijke plannen in commissie 
Ruimte van juni
In juni bespreekt de commissie Ruimte een aantal 
grote ruimtelijke plannen. Tot de agendapunten (die 
al eerder zijn gepubliceerd) behoren onder andere:
- de nieuwbouw van een Vomar-supermarkt op de 

Binnenweg
- het plan voor de nieuwe woonwijk Slottuin bij de 

Cruquiusweg 
- het voorstel van het Havenlab om van de haven 

een fraaie levendige plek te maken
- de modellen voor een robuuste groenstructuur 

van het Manpadslaangebied 
- het bestemmingsplan Herziening Landgoederen 

en Groene Gebieden.
Hieronder geven we een korte toelichting op de 
stand van zaken van de projecten.

Vomar
 Hoorne Vastgoed is met een plan gekomen om een 
Vomar-supermarkt te bouwen met circa 1.500 m² 
winkelruimte, een parkeergarage voor ongeveer 100 
parkeerplaatsen en 10 appartementen. De beoogde 
locatie hiervoor is op de percelen Binnenweg 
70 t/m 86, het daarachter gelegen parkeer- en 
bedrijventerrein en het perceel Eikenlaan 41. Om 
de bouw mogelijk te maken is een aanpassing 
van het bestemmingsplan nodig. Het college 
van burgemeester en wethouders wil hieraan 
meewerken, maar de raad neemt het uiteindelijke 

besluit. De raadscommissie Ruimte bespreekt het 
plan op donderdag 15 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten > Vomar.

Woonwijk Slottuin
Voor het terrein van het voormalige Nova 
College (nabij Het Oude Slot, de Ir. Lelylaan 
en de Cruquiusweg) is een plan gemaakt 
voor de woonwijk Slottuin. Het plan voorziet 
in 101 woningen: 22 sociale huur- en 40 
koopwoningen (in totaal 62 eengezinswoningen) 
en 39 appartementen (of in plaats hiervan 30 
zorgappartementen) in de sociale sector. Deze 
appartementen kunnen ook als zorgappartementen 
worden gebruikt. Het appartementengebouw 
van maximaal 3 lagen komt aan de zijde van 
de Cruquiusweg. Verder komen er voldoende 
parkeerplekken en een groenstrook met 
speelvoorziening. Het ontwerpbestemmingsplan 
voor dit gebied, nodig om de wijk mogelijk te 
maken, komt aan de orde in de commissie Ruimte 
op donderdag 15 juni. 
Meer informatie: www.heemstede.nl > Wonen> 
Bestemmingsplannen > De Slottuin II.

Vanaf woensdag 27 september 2017 organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer een speciale 
training voor kinderen in echtscheidingssituaties 
(KIES). De training is bedoeld voor kinderen van 
5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten 
Heemstede, Haarlemmerliede Spaarnwoude of 
Bloemendaal. De trainingssessies worden gegeven 
in de Franciscusschool (Kerklaan 12) in Bennebroek. 
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 

scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 
spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG- en 
KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken via 06-
53 67 24 49 of per e-mail cheijns@wijheemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders

Veteranenconcert 
in Pinksterkerk
Op vrijdag 16 juni om 20.00 uur organiseert 
de Adviescommissie Veteranen Heemstede in 
samenwerking met de gemeente een Veteranen-
concert in de Pinksterkerk op Camplaan 18. 
Het concert wordt gegeven door de 
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang: € 1, 
inclusief consumptiebon.



Hoge
kosten
door
chronische 
ziekte of
handicap?
Vraag vóór vrijdag 30 juni 2017 
een vergoeding aan van € 385.  
Kijk op www.iasz.nl/vergoeding

Voor inwoners uit de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede. 

Wij zoeken een 

Beleidsmedewerker 
Reiniging en Groen 

(36 uur)

Ben jij een zelfstandige projecttrekker 
en op zoek naar een veelzijdige baan 

op het gebied van Reiniging en Groen?

Ga naar werkenbijheemstede.nl 
en solliciteer!

Voorstel voor de haven
Een groep betrokken inwoners, verenigd in het 
Havenlab, heeft een voorstel gedaan om van 
de haven aan de Heemsteedse Dreef een fraaie 
levendige plek te maken. Het college van B&W 
heeft een advies gemaakt over dit ontwerp ‘Nieuw 
perspectief voor de haven’ en wil de ideeën van het 
Havenlab verder uitwerken. De commissie Ruimte 
bespreekt het advies van het college inclusief de 
uitwerking van de plannen op donderdag 15 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl/haven. 

Manpadslaangebied
Het adviesbureau Rho heeft de rapportage 
‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ 
opgesteld. Het groene casco is een 
landschapsontwerp (in schetsvorm) waarin 
de ambities voor het gebied vanuit ecologie, 
landschap, cultuurhistorie en recreatie centraal 
staan. Dit ontwerp is het vertrekpunt voor de 
verdere planvorming. De commissie Ruimte 
bespreekt het rapport en de daarin gepresenteerde 
modellen voor het groene casco op maandag 19 
juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl > Actueel > 
Plannen en projecten > Manpadslaangebied.

Vervolg grote ruimtelijke plannen 
in commissie Ruimte van juni

Bestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden
Het bestemmingsplan Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden voorziet in het ruimtelijk 
beleid voor de komende tien jaren voor de groene 
gebieden van de gemeente Heemstede. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen 
en nu wordt het plan op 29 juni ter vaststelling 
aan de raad aangeboden. De commissie Ruimte 
bespreekt dit bestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden op 
maandag 19 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl > Wonen > 
Bestemmingsplannen > Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden.

Commissievergadering bijwonen
Op www.heemstede.nl > Politiek & organisatie 
vindt u onder ‘Vergaderstukken en besluiten’ 
de vergaderkalender. In deze kalender vindt 
u de agenda’s van alle commissies door op 
de bettreffende vergadering te klikken. De 
commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. 
U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder 
of als inspreker. Wilt u inspreken? Dan kunt u 
zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl of telefoonnummer 
(023) 548 56 46. Tot 15 minuten voor het begin 
van de vergadering kunt u zich ter plekke bij 
commissiegriffier aanmelden.

Midzomerfeest bij 
kinderboerderij 
’t Molentje op 24 juni
Op 24 juni is elfenkoning Ewoud jarig en de 
heks heeft een vals plan bedacht om het feest 
te verstoren... Kom jij de elfen helpen met het 
verjagen van de heks en dan samen met hen de 
verjaardag van koning Ewoud vieren? Het verhaal 
speelt zich tussen 16.00 en 20.00 uur grotendeels 
af in Wandelbos Groenendaal, recht tegenover de 
kinderboerderij.

Kaartverkoop 
Dagelijks op de kinderboerderij zolang de voorraad 
strekt. Alleen toegangskaarten verkrijgbaar in 
voorverkoop! Toegangsprijzen: Volwassenen €1,50, 
kinderen €2,50. Een consumptie en een attentie 
voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen.

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat (met platte banden) 
aangetroffen:

Heemsteedse Dreef, ter hoogte van Julianaplein 1:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger
- een zwarte damesfiets, merk Limit
Binnenweg, ter hoogte van 147:
- een zwart/grijze herenfiets, merk Rexton
- een witte herenfiets, merk Gazelle
Julianaplein, ter hoogte van 9:
- een zwarte damesfiets, merk Union
Wasserij Rheelaantje, bij AH-supermarkt:
- een paarse damesfiets, merk On the Road
Händellaan, ter hoogte van 120:
- een groene damesfiets, merk Batavus
Bartoklaan, ter hoogte van 1:
- een grijze damesfiets, merk Freedom
Offenbachlaan, ter hoogte van 50:
- een grijze damesfiets, merk Vi-coactus
- een blauwe damesfiets, merk Gazelle
Offenbachlaan, ter hoogte van 2:
- een bruine damesfiets, merk Gazelle

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 28 juni 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 

onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets 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 zijn fiets 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 
47 te Heemstede tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering vaartuig Zandvaartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen.

- Een naamloze witte stalen boot met blauwe 
rand, in de Zandvaart aan de Zandvaartkade op 
ligplaats ZVK020 (passantenplaats) Het vaartuig 
is aan komen drijven vanuit het Heemsteeds 
Kanaal. 

De eigenaar van dit vaartuig krijgt tot en met 
21 juni 2017 de gelegenheid dit vaartuig hier te 
verwijderen.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximale 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als het vaartuig na deze 13 
weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig te verkopen of 
te vernietigen.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Ontwerpbestemmingsplan 
‘Reggelaan 14 te Heemstede’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Reggelaan 14 
te Heemstede’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPReggelaan14-0101 met ingang van 15 juni 2017 
gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Waarvoor is het ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld? 
Het perceel Reggelaan 14 en 14a was jaren in 
gebruik voor een peuterspeelzaal, maar dat gebruik 
is beëindigd. Momenteel wordt het gebouw 
gebruikt voor de huisvesting van statushouders. 
Per 1 juli 2018 houdt dat gebruik eveneens op. 
Het perceel is daarna niet langer nodig voor 
gemeentelijke doeleinden en kan om die reden 
worden verkocht. Het perceel wordt geschikt 
gemaakt voor de bouw van een duurzame woning. 
Om het gebruik en de bouwmogelijkheden 
op het perceel te wijzigen wordt een 
bestemmingsplanprocedure doorlopen. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 
van 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede. De openingstijden van het raadhuis 
vindt u op de website www.heemstede.nl. Het plan 
(verbeelding, regels en toelichting) kan digitaal 

worden ingezien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPReggelaan14-0101 en 
www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn 
(15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017) kunt u 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.

Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer R. Visser van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Op dinsdag, woensdag en vrijdag 
is hij bereikbaar via telefoonnummer 023-548 5758. 
Ook voor nadere informatie over het ontwerpbesluit 
kunt u met de heer Visser contact opnemen.

Mogelijkheden voor het instellen van beroep 
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 
zienswijze moet indienen als u het met het 
ontwerpbestemmingsplan niet eens bent. U kunt 
namelijk niet in beroep bij de Raad van State tegen 
het later vastgestelde bestemmingsplan als u niet 
eerst uw zienswijze hebt ingediend, tenzij u dat 
redelijkerwijs niet kan worden verweten.

Bestemmingsplan ‘Volmaackt’ Heemstede
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 1 juni 2017 
het bestemmingsplan “Volmaackt”, digitaal bekend 
onder IDN: NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0201, 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Volmaackt
Voor het voormalige Van Lentterrein aan 
de Lanckhorstlaan bestaat het plan om hier 
14 nieuwe woningen te bouwen. Voor vijf van 
deze woningen is een procedure gevoerd en 
inmiddels zijn die verkocht. Voor de overige 
negen woningen is herschikking van de percelen 
en wijziging van de woningtypes aangevraagd 
via een bestemmingsplanprocedure. 
Het bestemmingsplan ‘Volmaackt’ voorziet hierin. 
Op de website www.volmaacktwonen.nl vindt 
u meer informatie over het plan en de 
mogelijkheden om een woning te kopen. 

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen leest 
u terug in het raadsbesluit dat bij de stukken is 
gevoegd.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Ga naar “Een plan bekijken” en dan naar 
“Bestemmingsplannen”. Klik vervolgens op “ID” en 
vul “NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0201” in om het 
gehele plan te bekijken.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van donderdag 15 juni voor zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. De openingstijden 
van het raadhuis vindt u via www.heemstede.nl

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van donderdag 15 juni 2017 gedurende 
6 weken (dus tot en met woensdag 26 juli 2017) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. Visser via 
telefoonnummer 023 -54 85 758. U kunt ook een 
e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl

Handhavingsacties

Als u gaat verhuizen moet u dit ook 
doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. 
Vaak gaat dit goed, maar soms wordt dit 
vergeten. De gemeente start dan een 
adresonderzoek op, waarbij de persoon 
- indien mogelijk - erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing 
gedaan moet worden. Als er geen aangifte 
gedaan wordt of als de persoon niet te 
traceren is, besluit het college van B&W 
deze persoon ‘met onbekende bestemming’ 
uit te schrijven uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 
Dit betekent, dat iemand dan ook formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven. 
De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld 
geen reisdocument of rijbewijs bij de 
woongemeente aangevraagd kan worden en 
dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook 
wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 
Het is daarom van groot belang dat alsnog 
aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Gaat u 
verhuizen?



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 21, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 153939, 
ontvangen 29 mei 2017

- Molenwerfslaan 11, brandveilig gebruik 
buitenschoolse opvang “de Molenwerf “, 
ontvangen 30 mei 2017

- Wiekenplein 3, verhogen dakvlak van 
zolderverdieping, wabonummer 156621, 
ontvangen 1 juni 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Borneostraat 2, het vergroten van de 

zolderverdieping en plaatsen dakkapel 
zijgeveldakvlak, wabonummer 143584, 
ontvangen 20 april 2017, reguliere procedure. 

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Borneostraat 12, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 136335, 
 ontvangen 3 april 2017, Let op: deze 
 aanvraag ligt 2 weken ter inzage.
- Borneostraat 2, het vergroten van de 

zolderverdieping en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 143584, 
ontvangen 20 april 2017

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

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Zandvoortselaan 139, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 152172, 
 verzonden 8 juni 2017

- Scheldelaan 20, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 145265, 
verzonden 8 juni 2017

- Herenweg 113, brandveilig gebruik voor 
woonvoorziening “ De Overstap “ en het 
realiseren van 2 appartementen, wabonummer 
109094, verzonden 8 juni 2017, een beroepschrift 
moet uiterlijk 27 juli 2017 worden ingediend.

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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Havenstraat 55, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 140761, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 

 6 juni 2017, reguliere procedure

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’.




