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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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken 
- Omgevingsvergunningen

Onderzoek (online) mediagebruik 
inwoners Heemstede
In het kader van een afstudeeropdracht wordt 
onderzoek gedaan naar het (online) mediagebruik 
van de inwoners van Heemstede. Het onderzoek 
gaat in op de verschillende media om zo inzicht te 
krijgen in de wensen en behoeften. Wij vragen u 
een enquête in te vullen zodat we te weten komen 
hoe we de online communicatiemiddelen gerichter 
kunnen inzetten.

Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 
minuten van uw tijd in beslag nemen. Alle gegevens 
worden vertrouwelijk verwerkt. De enquête staat op 
www.heemstede.nl.

Kinderboerderij ‘t Molentje zoekt 
oud-medewerkers voor reünie

Overlast van vogels? Geef geen eten!

Dit jaar bestaat kinderboerderij ’t Molentje 
in Heemstede 65 jaar. In al die jaren hebben 
vele vrijwilligers, stagiairs en medewerkers 
zich ingezet voor de dagelijkse zorg 
voor dieren en publiek. Het jubileum 
is voor het huidige team dé aanleiding 
om al die mensen met een hart voor de 
kinderboerderij weer eens terug te willen 
zien. Daarom organiseren zij op zaterdag 
10 september van 19.00 uur tot 21.00 uur 
een reünie op het terrein van de boerderij. 

Bent of kent u zo’n 
vrijwilliger/medewerker? 
Aanmelden kan op Facebookpagina 
Kinderboerderij.tMolentje of per e-mail via 
65jaar.kbmolentje@gmail.com.

De aanwezigheid van grote groepen kauwen, 
duiven en meeuwen in woonwijken wordt door 
veel bewoners als storend ervaren. De oorzaak is 
vaak het voeren van vogels door particulieren. 
Vogels hebben geen extra voer nodig. Behalve dat 
overmatig voeren voor vogels ongezond is, trekt 
het ook andere ongewenste diersoorten aan. Niet 
voor niets hebben verschillende Verenigingen 
van Eigenaren in hun bewonersovereenkomsten 
vastgelegd dat vanuit woningen/appartementen 
niet gevoerd mag worden. 

Omdat eigenlijk alle vogels door wetgeving 
beschermd zijn, hebben gemeenten maar beperkte 
mogelijkheden om overlast van vogels in de 
openbare ruimte effectief tegen te gaan. U kunt zelf 
wel iets doen om overlast te verminderen:
- Vogels niet voeren
- Afval in de afvalbak doen
- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: 

 Bied uw afvalcontainer alleen met gesloten 
deksel aan op de vastgestelde inzameldag. 

 Plaats geen losse afvalzak(ken) naast de container 
- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: 
 Gele afvalzakken alleen op donderdagochtend 

op straat aanbieden



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Lanckhorstlaan 32, constructieve doorbraak en 

terugplaatsen balkon, wabonummer 44239, 
ontvangen 17 juni 2016

- Binnenweg 89 + 91, doorbreken niet-
constructieve muur t.b.v. samenvoegen 2 winkels, 
wabonummer 44231, ontvangen 17 juni 2016

- Burgemeester van Lennepweg 1, herbouwen 
garage, wabonummer 44224, 

 ontvangen 17 juni 2016
- Lindenlaan 49, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 44569, 
 ontvangen 20 juni 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-247, plaatsen 

reclame , wabonummer 44911, 
 ontvangen 21 juni 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-247, plaatsen 

reclamezuilen, wabonummer 44919, 
 ontvangen 21 juni 2016
- Koediefslaan 2, het kappen van een beuk, 

wabonummer 44924, ontvangen 23 juni 2016
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5 bij 

parkeerplaats, het realiseren van een standplaats 
op de bestemming verkeer, wabonummer 44915, 
ontvangen 23 juni 2016

- César Francklaan 20, het vergroten van de 
badkamer, wabonummer 44802, 

 ontvangen 21 juni 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Sportparklaan 8, brandveilig gebruik voor een 

jaarlijks jeugdweekend van MHC-Alliance, 
wabonummer 41731, ontvangen 17 mei 2016, 

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5 bij 

parkeerplaats, het realiseren van een standplaats 
op bestemming verkeer, wabonummer 44915, 
ontvangen 23 juni 2016

- Erasmuslaan 12, het plaatsen van een 
dakopbouw, plaatsen dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, plaatsen kozijn in de garage, 
wabonummer 41659, ontvangen 25 mei 2016

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragende beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5 bij de 

parkeerplaats, het realiseren van een standplaats 
op de bestemming verkeer, wabonummer 49915, 
ontvangen 23 juni 2016, reguliere procedure

Vergunningvrij
- Wandelbos Groenendaal, het kappen van 12 

esdoorns, wabonummer 43328, ontvangen 8 juni 
2016. Deze aanvraag is vergunningvrij.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Aan de slag in Wandelbos Groenendaal
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in 
samenwerking met de gemeente Heemstede op 
vrijdag 8 juli een werkdag in wandelbos 
Groenendaal in Heemstede. Deelnemers aan deze 
werkdag gaan esdoorns zagen en snoeien. Een 
dag buiten werken in de natuur om Groenendaal 
weer een beetje mooier te maken! Zorgt u zelf voor 
werkkleding, laarzen en koffie/thee? Wij zorgen 
voor gereedschap, begeleiding én iets lekkers bij 
de koffie! Verzamelen om 9.00 uur op de grote 
parkeerplaats van Groenendaal bij het restaurant. 
De werkdag duurt tot 15.00 uur. Meer informatie 
leest u op www.ivn.nl/zuidkennemerland of meld u 
aan via e-mail: ivnzk.natuurwerk@gmail.com

Melding 
verwijdering 
gemeentelijke 
boom
Te verwijderen gemeentelijke boom ter hoogte van 
Adriaan van Ostadeplein 4 en 5:
- 1 robinia
Binnen de periode november 2016-maart 2017 
wordt een vervangende boom geplant in het 
gazon achter de bloemenstal.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 78. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Verwijdering 
fietswrakken 
Stationsomgeving

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (BRP)

Op woensdag 13 juli 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 

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

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt. De fietsen en kettingen worden 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 tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47.

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

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 15-06-2016, de heer S.W. Andriesse, 
 geboren op 01-10-1959, Waterhof 14.
- Per 23-06-2016, de heer M. Ahmadi, 
 geboren op 18-06-1981, Zandvoortselaan 158.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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’.




