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- Omgevingsvergunningen

- Bestemmingsplan 
 ‘Centrum en omgeving’

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
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Raadsbesluiten 
27 juni

HeemstedeNieuws in de zomer
In de vakantieperiode zullen er weinig tot geen 
redactionele artikelen in deze gemeentelijke uitgave 
staan. De komende periode ontvangt u dus een 

‘HeemstedeNieuws light’ in de brievenbus. U leest het 
laatste nieuws van de gemeente ook op Facebook.com/
gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede.

Iemand voordragen voor een lintje
Ere wie ere toekomt
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 altijd 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.

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?



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 2 iepen, 
4 populieren, 1 acacia, 1 eik, 1 es en 1 linde 
wabonummer 5471, ontvangen 14 juni 2013. 
Reguliere procedure

- Binnenweg 67 het wijzigen van lichtreclame 
wabonummer 5472, ontvangen 14 juni 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 6 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5533, ontvangen 18 juni 2013. 

- Binnenweg 151 het vervangen van lichtreclame 
wabonummer 5536, ontvangen 20 juni 2013. 

- Spaarnzichtlaan 27 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5537, ontvangen 19 juni 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het verhogen van het 
dak boven woonkamer, keuken en entreehal 
wabonummer 5538, ontvangen 18 juni 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Heimanslaan 2 het kappen van 1 kastanje 

wabonummer 5376, verzonden 28 juni 2013. 
- Julianalaan 1a het plaatsen van een balkonhek 

op het dakterras wabonummer 4413, verzonden 
28 juni 2013. 

- Broeder Josephlaan 3 het uitbreiden van een 
woonhuis op de 1e verdieping wabonummer 
5226, verzonden 28 juni 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4999, ontvangen 23 mei 2013. 
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.

- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 5071, ontvangen 27 mei 2013.. 

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 
(Reguliere procedure)
- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4999, ontvangen 23 mei 2013. 
- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 5071, ontvangen 27 mei 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(Uitgebreide procedure)
- Overijssellaan 309 wijziging in opvang voor BSO 

Club Bambino wabonummer 4291, ontvangen 3 
april 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 27 juni 2013
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
Bespreekpunten
- Benoemen secretaris Rekenkamercommissie 

Heemstede (unaniem)
- Kadernota 2014-2017 - Geamendeerd 

vastgesteld (unaniem)
	 •	 Amendement	Kadernota	‘variant	3	inzake	
	 	 de	rioolinvesteringen’
	 	 Het	amendement	is	aangenomen	met	
	 	 14	stemmen	voor	en	7	stemmen	tegen.
	 	 Voor:	VVD,	PvdA,	HBB,	GL
	 	 Tegen:	D66,	CDA
	 •	 Motie	Aanvullende	Bezuinigingsvoorstellen	
	 	 nav	kadernota	2014-2017
	 	 De	motie	is	aangenomen	met	
	 	 16	stemmen	voor	en	5	tegen.

	 	 Voor:	VVD,	D66,	CDA,	HBB
	 	 Tegen:	PvdA,	GL
	 •	 Motie	Uitgewerkte	oplossingsrichtingen	tbv	
	 	 de	meerjarenbegroting	2014-2017
	 	 De	motie	is	verworpen	met	
	 	 7	stemmen	voor	en	14	tegen
	 	 Voor:	PvdA,	HBB,	GL
	 	 Tegen:	VVD,	D66,	CDA

Hamerpunten
- Vaststellen Verordening gunning opdrachten 

door toekenning van een uitsluitend recht 
Heemstede 2013 (unaniem)

- Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (unaniem)

- Jaarrekening Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland (unaniem)

- Voorjaarsnota 2013 (unaniem)

- Verordening incidentele subsidies 
ouderenbonden (unaniem)

Overige punten
- Motie enquête burgerpanel VOMAR
 De motie is verworpen met 7 stemmen voor en 

14 tegen
 Voor: PvdA, HBB, GL
 Tegen: VVD, D66, CDA
 Motie Spoorwegovergang nabij “Laantje van 

Alverna”
- De motie is aangenomen met 11 stemmen voor 

en 10 tegen
 Voor: GL, D66, HBB, PvdA
 Tegen: VVD, CDA

De volledige raadsbesluiten vindt u op 
www.heemstede.nl > Politiek en Organisatie.

Bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, eerste gedeeltelijke 
herziening’, Heemstede
Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het ontwerp-bestemmingsplan “Centrum 
en omgeving, eerste gedeeltelijke herziening”, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPgh1centrumeo-0101, met ingang van 4 juli 2013 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de bouwvlakken van de 
percelen Kees van Lentsingel 1 en Van Wijkplein 10, 
11, 14 en 15. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving” is de grond ter plaatse van de betrokken 
carports niet opgenomen in het bouwvlak voor de 
hoofdbebouwing. Bij de overige woningen uit het 
complex is dit wel het geval en hebben deze de 

bestemming “Wonen”. Daarmee wordt het mogelijk 
om op de plek van de carport bijvoorbeeld een 
garage te bouwen. Ook kan daar bovenop nog de 
verdiepingslaag worden uitgebreid. 
Die bouwmogelijkheden zijn er op de betrokken 
gronden niet. Met de bestemmingsplanwijziging 
ontstaan op de betrokken percelen dezelfde 
bouwmogelijkheden als bij de overige woningen uit 
het complex. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 
van dit plan (NL.IMRO.0397.BPgh1centrumeo-0101).  

Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 

met ingang van 4 juli 2013 voor zes weken voor een 
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (4 juli 
2013-14 augustus 2013) kan een ieder reageren. 
Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-
bestemmingsplan 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 vesturen aan gemeente@heemstede.nl. 
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer A. Borg van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid. Zijn telefoonnummer is 023-5485748. 
Ook voor nadere informatie over het ontwerp-
besluit kunt u zich tot de heer Borg wenden.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.
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