
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 juli 2014

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 via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties

Leef je uit in de natuur!
Natuurliefhebbers die het leuk vinden om de 
handen uit de mouwen te steken kunnen hun 
hart ophalen. Het IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert in samenwerking met de 
gemeente Heemstede op zaterdag 12 juli 
een werkdag in wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. Deelnemers aan deze werkdag 
gaan esdoorns knippen en zagen. Een dag 
lekker buiten werken in de natuur met een 
groep enthousiaste mensen!

Natuurliefhebbers die het leuk vinden om buiten 
bezig te zijn en een bijdrage willen leveren aan 
de natuur in Groenendaal zijn van harte welkom. 
Verzamelen op zaterdag 12 juli om 9.30 uur op 
de grote parkeerplaats van Groenendaal bij het 
restaurant. De werkdag duurt tot 15.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl of neem 
contact op met Marc van Schie, 06-22575748. Graag 
aanmelden via e-mail: ivnzk.natuurwerk@gmail.com.

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.

Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt dit 
melden bij de gemeente (en dus niet meer bij 
de politie zoals vroeger). U kunt de melding 
digitaal of persoonlijk doen via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, bij de publieksbalie in 
het raadhuis of via telefoonnummer 14 023.

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Handhavingsacties
Vaartuig Heemsteeds kanaal ter hoogte 
van de Havenstraat
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
lichtblauwe/grijze roeiboot, met drie zitplanken, 
aangetroffen in het Heemsteeds kanaal ter 
hoogte van de Havenstraat. Dit vaartuig is, zonder 
vergunning, aangelegd aan grond dat in eigendom 
is van de gemeente.

Vaartuig Leidsevaart ter hoogte 
van de brug aan de Amstellaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
donkere sloep, met blauw/grijs dekzijl, aangetroffen 
in de Leidsevaart ter hoogte van de brug aan de 
Amstellaan. Dit vaartuig is, zonder vergunning, 
aangelegd aan grond dat in eigendom is van de 
gemeente.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van 
de Verordening openbaar water Heemstede). De 
eigenaar van genoemde vaartuigen krijgt tot en 
met 16 juli 2014 de gelegenheid om zijn vaartuig 
buiten Heemstede te brengen dan wel een ligplaats 
in te nemen met waar dit aan openbare grond 
met een vergunning wel is toegestaan. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 

achtergevel wabonummer 12791, 
 ontvangen 13 juni 2014. 
- Valkenburgerlaan 55 het uitbreiden van het 

balkon wabonummer 12876, 
 ontvangen 13 juni 2014. 
- Binnenweg 119A het kappen van 1 jeneverbes 

wabonummer 12894, ontvangen 13 juni 2014. 
- Heemsteedse Dreef 273 het kappen van 1 

prunus wabonummer 12908, 
 ontvangen 13 juni 2014. 
- Fazantenlaan 47 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 12929, 
ontvangen 14 juni 2014. 

- Zandvoortselaan 139 het plaatsen van reclame 
wabonummer 12991, ontvangen 17 juni 2014. 

- Cruquiusweg 25 het plaatsen van reclame 
wabonummer 13028, ontvangen 19 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rhododendronplein 6 het doorbreken van 
 een muur wabonummer 11746, 
 verzonden 24 juni 2014. 

- Binnenweg 67 het wijzigen van de gevel t.b.v. 
automaten wabonummer 12747, 

 verzonden 27 juni 2014. 
- Kwartellaan 1 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 12777, 
verzonden 27 juni 2014.

- Hageveld 18 het verbouwen van een woonhuis 
wabonummer 12172, verzonden 27 juni 2014. 

- Heemsteedse Dreef 49 + 51 het plaatsen 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 12715, verzonden 27 juni 2014. 

- Achterweg 11 het kappen van 1 beuk en 1 
kastanje wabonummer 12393, 

 verzonden 27 juni 2014. 
- Bronsteeweg 16 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 12680, 
 verzonden 27 juni 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- IJssellaan 25 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 12753, 
ontvangen 6 juni 2014. 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.

Ontheffing bouwbesluit overschrijding 
werktijden
Op 30 juni 2014 hebben wij op grond van 
artikel 8.3 lid 3 van het Bouwbesluit 2012 aan 
Thermoplus B.V. ontheffing verleend van het 
gestelde in artikel 8.3 lid 1 van het Bouwbesluit 
2012. Dit ten behoeve van het bouwen van 
bronnen op het perceel Burgemeester van 
Lennepweg 35. De werkzaamheden mogen 
plaatsvinden op twee avonden van 19.00 tot 
22.00 uur in de periode van 14 juli tot 15 augustus 
2014. Dit onder de voorwaarde dat direct 
omwonenden middels een brief door Thermoplus 
B.V. uiterlijk drie dagen voor de start van de 
werkzaamheden op bovengenoemde tijden op 
de hoogte worden gesteld. Artikel 8.3 lid 1 van 
het Bouwbesluit 2012 bepaalt dat bedrijfsmatige 
bouw- en sloopwerkzaamheden op werkdagen 
en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur 
worden uitgevoerd. Artikel 8.3 lid 3 van het 
Bouwbesluit 2014 geeft ons de bevoegdheid van 
bovengenoemd verbod ontheffing te verlenen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkbepaling
De directeur van Milieudienst IJmond legt, namens 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor Eethuis Binnenweg, Binnenweg 31 te 
Heemstede. De maatwerkvoorschriften bepalen dat 
het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 14 augustus 2014 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene Juridische 
Zaken, Raadhuisplein 1 / Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 

belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Inzage
De beschikkingen liggen van 3 juli tot 14 augustus 
2014 tijdens openingstijden ter inzage:
- in de publiekshal van het raadhuis, gelegen aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b, 

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 
26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Bekendmaking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

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’.




