
Straatverlichting defect, 
kapot speeltoestel, overhangend groen?

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 juni 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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Kindertriathlon 4 juli
- Vergadering 
 bezwaarschriftencommissie

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.

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. 

Geen inloopochtend burgemeester 
in juli en augustus
Tijdens de vakantieperiode, waarin veel inwoners zelf ook met vakantie 
zijn, vervalt de inloopochtend van de burgemeester. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 
september kunt u weer iedere eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 
tot 12.00 uur, zonder afspraak, met de burgemeester van gedachten 
wisselen. In HeemstedeNieuws en in de agenda op onze website staan de 
data aangekondigd, zodat u altijd even kunt checken of het doorgaat.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Lieven de Keylaan 3, het plaatsen van 

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 23396, ontvangen 5 juni 2015

- Binnenweg 181, het pand ombouwen naar een 
Domino’s Pizza filiaal op basis van afhaal- en 
bezorgservice, wabonummer 23473, 

 ontvangen 6 juni 2015
- Jan van den Bergstraat 80, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
23479, ontvangen 8 juni 2015

- IJssellaan 2, het vervangen van een erfafscheiding, 
wabonummer 23491,  ontvangen 8 juni 2015

- Von Brucken Focklaan 20, aanpassen 
brandscheiding van het complex De Heemhaven, 
wabonummer 23584, ontvangen 11 juni 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zernikelaan 12, het vervangen van een kozijn, 

wabonummer 23568, ontvangen 9 juni 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 5, het plaatsen van 

een toegangspoort en een erfafscheiding, 
wabonummer 22476, verzonden 19 juni 2015

- Oosterlaan 6, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 22959, verzonden 19 juni 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een erfafscheiding, een tuinkist en een 
toegangspoort, wabonummer 23039, 

 verzonden 19 juni 2015
- Schouwbroekerstraat 5, het wijzigen van de 

draagconstructie, wabonummer 22335, 
 19 juni 2015
- Linge 54, het wijzigen van de voorzijde van het 

woonhuis en het verhogen van het dak van de 
berging, wabonummer 21821, 

 verzonden 19 juni 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen



Bekendmaking Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat de 

volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer:

- Carwash Heemstede B.V., Nijverheidsweg 10
- CNG NET B.V., Cruquiusweg 1
- Hout van Noud, Manpadslaan 12
- Eefies, Coffee and more!, Jan van Goyenstraat 2
- Red Orchids, Zandvoortselaan 145

Evenement: kindertriathlon zaterdag 4 juli 2015
Op 18 juni 2015 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen voor het 
houden van een kindertriathlon op zaterdag 4 juli 
2015 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

De onderdelen zwemmen en hardlopen vinden 
plaats op het Sportpark Groenendaal. Het 
fietsparcours zal lopen via: Sportparklaan, Glipper 
Dreef, Bosbeeklaan, Sparrenlaan, Herenweg, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Herfstlaan, 
Valkenburgerlaan, Glipper Dreef en Sportparklaan. 
In verband met het bovenstaande mogen, op 
zaterdag 4 juli 2015, overeenkomstig artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen worden afgesloten 
voor het verkeer van ca. 10.30 uur tot ca. 13.30 uur :
- De zuidelijke rijstrook en het zuidelijke fietspad 

van de Sportparklaan vanaf Meer en Boschlaan 
t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan.

- Het fietspad/fiets(suggestie)strook van de rechter 
rijbaan Glipper Dreef tussen Sportparklaan en 
Bosbeeklaan.

- De rijbaan en het fietspad van de Bosbeeklaan en 
Sparrenlaan.

- Het fietspad langs de rechter rijbaan van de 
Herenweg (in oostelijke richting) tussen de 
Sparrenlaan en de Van Merlenlaan.

- Het fietspad langs de Van Merlenlaan.

- De Vrijheidsdreef. 
- De rechter rijbaan (zuid oostelijke richting) van 

de Burgemeester van Rappardlaan.
- De rechter rijstrook van de Herfstlaan (zuid 

westelijke richting).
- Fietspad Valkenburgerlaan/Glipper Dreef 

(westelijke richting) tussen Herfstlaan en 
Sportparklaan.

Voetgangers en niet-deelnemende fietsers worden 
begeleid door gecertificeerde verkeersregelaars en 
doorgelaten bij gelegenheid.

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 juli 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een 
  uitbreiding van een woonhuis aan de 
  Belle van Zuylenlaan 7 (openbaar) 

21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom in verband met het ongedaan 
  maken van sluiting van de 
  spoorwegovergang ter hoogte van 
  de Laan van Alverna (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.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen Leidsevaartweg
In verband met de uitvoering van een bouwproject 
op grondgebied van de gemeente Haarlem wordt 
medio juli 2015 een tijdelijke ontsluitingsweg 
aangelegd op de Leidsevaartweg, ter hoogte van 
het Spoorzichtlaan. Hiervoor is het noodzakelijk 

een gedeelte van de groenstrook met  twee 
gemeentelijke platanen te verwijderen. Wanneer in 
2017 de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, wordt 
de groenstrook weer hersteld en komen  2 platanen 
terug in de dan herstelde groenstrook.

Verwijdering fiets Raadhuisstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte herenfiets met grijze vlekken, merk 

Batavus, zonder (voor)binnenband, ter hoogte 
van Raadhuisstraat 53.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
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 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.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.



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’.




