
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 juni 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
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

Iemand voordragen 
voor een lintje?

In deze uitgave:
- Handhavingsacties
- Meldpunt overlast
- Verkeersbesluit

Geef uw voorkeur via de website
Ontwerpen voor nieuwe Kwakelbrug
De huidige Kwakelbrug over het Heemsteeds 
Kanaal - tussen de Mozartkade en de 
Nijverheidsweg - wordt vervangen. Voor een 
nieuwe voetgangers- en fietsersbrug zijn vier 
ontwerpen gemaakt. U kunt tot 28 juli 2014 via 
de website www.heemstede.nl  uw voorkeur 
voor twee ontwerpen uitspreken.

Verbeteren bereikbaarheid
De Kwakelbrug voldoet niet meer aan de 
gebruikerseisen van deze tijd. Het is de bedoeling 
deze te vervangen door een lage, beweegbare brug 
voor voetgangers en fietsers. Door tegelijkertijd het 
aansluitende pad tussen brug en Nijverheidsweg 
te verbreden, wordt de bereikbaarheid van College 
Hageveld en het achtergelegen recreatiegebied 
aanzienlijk verbeterd.

Eén brug, vier ontwerpen, twee 
voorkeuren
Vier bedrijven hebben een ontwerp voor een 
nieuwe brug gemaakt. Tussen 16 juni en 28 juli 2014 
kunt u via bit.ly/Kwakelbrug  aangeven welke 
twee van de ontwerpen (A, B, C, D) u het mooist/
best vindt. Ook de Welstandscommissie spreekt 
zich binnen dezelfde periode over de ingediende 
ontwerpen uit.

Vervolg
Na de inspraak worden de vier ingediende 
ontwerpen en de voorkeur van de inwoners en de 
Welstandscommissie aan de raadscommissie Ruimte 
voorgelegd. De commissie zal vervolgens de twee 

meest aansprekende ontwerpen aanwijzen waarna 
de twee winnende ontwerpers hun brug technisch 
uitwerken. Vervolgens nemen de gemeenteraad en 
het college van B&W besluiten over de uiteindelijke 
keuze en het aanbestedingstraject.

Ondernemersevenement over ‘groen’ 
wagenpark
Op donderdag 19 juni organiseerden gemeente 
Heemstede, CNG-net en Het Oude Slot Heemstede 
een informatiemiddag voor ondernemers over alle 
voordelen van rijden op CNG (groen gas of aardgas). 
Voor ondernemers een mooie stap in de richting 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen! 
Ondernemers die niet aanwezig konden zijn, 
kunnen voor informatie contact opnemen met 
duurzaamheidscoördinator Mireille Middendorp, 
via mmiddendorp@heemstede.nl.

Geen inloopochtend 
burgemeester in juli 
en augustus
Tijdens de vakantieperiode, waarin veel 
inwoners met vakantie zijn, vervalt de 
inloopochtend van de burgemeester. 
De eerstvolgende inloopochtend is op 
vrijdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Straatverlichting defect, 
kapot speeltoestel, 
overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpuntoverlast. 
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 49 + 51 het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 12715, ontvangen 6 juni 2014. 

- Laan van Dicklaan 25 het kappen van 2 coniferen 
wabonummer 12724, ontvangen 6 juni 2014. 

- Binnenweg 67 het wijzigen van de gevel t.b.v. 
automaten wabonummer 12724, 

 ontvangen 6 juni 2014. 
- IJssellaan 25 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 12753, 
ontvangen  6 juni 2014. 

- Herenweg 57-59 het wijzigen van bestemming 
naar kantoren en maatschappelijke doeleinden 
wabonummer 12770, ontvangen 10 juni 2014. 

- Kwartellaan 1 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 12777, 
ontvangen 12 juni 2014.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Blekersvaartweg 24 het restaureren van 

staldeuren wabonummer 12754, 
 ontvangen 6 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 122 het uitbreiden van de badkamer 

op de 1e verdieping wabonummer 12132, 
verzonden 20 juni 2014. 

- Beethovenlaan 26 het uitbreiden van 
het woonhuis met erker en dakopbouw 
wabonummer 11415, verzonden 20 juni 2014. 

- Leidsevaartweg 125 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
11416, verzonden 20 juni 2014. 

- Beethovenlaan 38 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak en het doorbreken van 
een muur wabonummer 12113, 

 verzonden 20 juni 2014. 
- Binnenweg 174 het wijzigen van de winkelpui 

en vervangen vloer wabonummer 12013, 
verzonden 20 juni 2014. 

- Laan van Dicklaan 25 het kappen van 2 coniferen 
wabonummer 12724, verzonden 20 juni 2014. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het kappen van 1 es, 
2 esdoorns en 1 berk wabonummer 12427, 
verzonden 20 juni 2014. 

- Maaslaan 9 het kappen van 1 Betula 
wabonummer 12432, verzonden 20 juni 2014. 

- Heemsteedse Dreef 88 het kappen van 
 1 dennenboom wabonummer 12516, 
 verzonden 20 juni 2014. 
- Binnenweg 206 het maken van een achteringang 

en bewoonbaar maken van de woning 1e en 2e 
verdieping wabonummer 12217, 

 verzonden 20 juni 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een 

fietsenstalling wabonummer 12399, ontvangen 
26 mei 2014, 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 
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een 

fietsenstalling wabonummer 12399, 
ontvangen 26 mei 2014. Reguliere procedure. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Overijssellaan 147 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 19 juni 2014). Het besluit 
ligt vanaf 26 juni 2014 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt 
u bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, reageren , 
bezwaar maken.

Verkeersbesluit

Fiets Binnenweg 
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
herenfiets, merk Batavus, kleur groen aangetroffen 
op de Binnenweg, ter hoogte van Sissy Boy. De fiets 
is niet in rijtechnische staat: de fiets heeft twee lekke 
banden.

Fiets Kastanjelaan - hoek Binnenweg 
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
herenfiets, merk Batavus, kleur grijs aangetroffen op 

de Kastanjelaan, op de hoek van de Binnenweg. De 
fiets is niet in rijtechnische staat: de ketting ligt eraf.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van genoemde fietsen krijgt tot en 
met 9 juli 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 

binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 
de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). 
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Handhavingsacties

Iemand voordragen 
voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus
Kent u iemand die volgens u in aanmerking 
komt voor een lintje? De gemeente Heemstede 
nodigt u van harte uit deze kandidaat voor te 
dragen. Voor het aanvragen van een lintje kunt 
u het ‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit vindt u 
op www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Downloads’. 
Als u dit formulier volledig invult, weet u zeker 
dat u alle benodigde gegevens aanlevert.
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus naar de 
burgemeester van de gemeente Heemstede, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de 
aanvraag binnen is, neemt de gemeente 
telefonisch contact 
met u op. Dan krijgt u 
ook informatie over de 
verdere procedure. Kijk 
voor meer informatie in 
het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of 
op www.lintjes.nl.

Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). Op dinsdag 1 juli 2014 gaat de 
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout en in de winkelstraten van Heemstede 
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. Tevens 
worden in deze gebieden alle fietskettingen en 
andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen 
of andere gemeentelijke eigendommen zoals 

boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
5 oktober 2014 worden opgeslagen bij 
de milieustraat van   De Meerlanden aan de 
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling 
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering 
en opslag. Voor informatie en vragen kunt u bellen 
met de gemeente via telefoonnummer 14 023.

Melding verwijdering fietswrakken 
in Heemstede



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’.

Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 juni 
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

De agenda is aangevuld met twee punten:
- Anterieure Overeenkomst Havendreef
- Bekrachtigen geheimhouding omtrent 

advies Van der Feltz Advocaten betreffende 
ontwikkeling Havendreef

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 3 juli 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur  bezwaar tegen de verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van lichtreclame aan Zandvoortselaan 
  179 (openbaar)

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om een gehandicapten-
  parkeerplaats (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om een gehandicapten-
  parkeerkaart (niet openbaar)

Dit 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) 548 56 07.

Vergaderingen




