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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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Nieuwe workshop ‘Ouderschap in balans’
Op woensdag 17 juli van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin de nieuwe workshop ‘Ouderschap 
in balans’ voor ouders die binnenkort een 
kindje verwachten. De workshop gaat in op 
veranderingen die ouders ervaren zodra hun 
kindje geboren is. De workshop wordt gegeven 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.

Wilt u meer weten over deze workshop, kijk dan op 
www.cjgheemstede.nl. U kunt zich hier ook (gratis) 
inschrijven. Deze workshop is ontwikkeld door 
‘Babywerk’ en wordt regelmatig gegeven binnen 
diverse Centra voor Jeugd en Gezin. Alle data en 
locaties staan op www.cjgactiviteiten.nl.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften

Bekendmaking Wet milieubeheer

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 juli 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

- 20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
een verzoek om werkzaamheden voor een 
dakopbouw op het perceel W. Denijslaan 6 stil 
te leggen - openbaar -

- 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
subsidieverzoek - openbaar -

- 21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 

waarschuwing wegens schending van de 
inlichtingenplicht op grond van de Wet werk 
en bijstand - niet 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. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de secretaris van 
de commissie, tel. (023)5485607.

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat in 2012 de 
volgende bedrijven een melding van het oprichten 
of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter 
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer.

Heemstede
- Timmers passionelle B.V., Binnenweg 133

- Ahold Europe real estate & construction b.v., 
Cruquiusweg 31 

- Martin Schilder Automobielbedrijven, 
Cruquiusweg 37 

- Atellier Ton van Wijk, Cruquiusweg 116a 
- Lions Digital Print, Herenweg 29K 
- Gitaarles Heemstede, Herenweg 49 
- Restaurant 139, Zandvoortselaan 139 
- De Baas, Zandvoortselaan 127 
- Albert Heijn, Zandvoortselaan 169 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- R.B.G. Daguerre, geb 30-12-1959, 
Zandvoortselaan 2A, per 03-07-2013;

- E.S.E. Sanders, geb 29-08-1994, Jeroen Boschlaan 
18, per 02-07-2013

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee 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 14 023).

Uitschrijving GBA



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Achterweg 19a het bouwen van een 

verbindingsgang wabonummer 5581,
 ontvangen 21 juni 2013. 
- Huizingalaan 77 het kappen van 1 gleditsia 

wabonummer 5605, ontvangen 24 juni 2013. 
Herenweg 126 het kappen van 1 gleditsia en 

 1 prunus wabonummer 5606, ontvangen 
 24 juni 2013. 
- Blekersvaartweg 26 het kappen van 3 coniferen, 

1 esdoorn en 1 prunus wabonummer 5612, 
ontvangen 25 juni 2013.

- Javalaan 18 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 5654, ontvangen 25 juni 2013. 

- Heemsteedse Dreef 137 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 5660,  
ontvangen 25 juni 2013. 

- Ir. Lelylaan 43 het kappen van 2 loofbomen 
wabonummer 5661, ontvangen 25 juni 2013. 

- Herenweg 183 het plaatsen van reclame 
wabonummer 5674, ontvangen 27 juni 2013. 

- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging 

wabonummer 5150, ontvangen op 3 juni 2013. 
Deze aanvraag is op verzoek omgezet van een 
reguliere procedure naar een vooroverleg.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Uitgebreide procedure)
- Wandelbos Groenendaal t.o. Ritzema Boskade 9 

het gebruik van het gebouw voor  
tv-programma’s en naschoolseopvang BSO Casca 
wabonummer 5587, ontvangen 21 juni 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
- Provinciënlaan 4C het regen- en winddicht 

maken van het balkon wabonummer 5213, 
verzonden 5 juli 2013. 

- Heemsteedse Dreef 17 het doorbreken van 
een muur tussen woonkamer en keuken 
wabonummer 5084, verzonden 5 juli 2013. 
Reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
- Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4808, ontvangen 12 mei 2013. 
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.

- Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4708, ontvangen 2 mei 
2013. 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 
- Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4808, ontvangen 12 mei 2013. 
Reguliere procedure

- Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4708, ontvangen 2 mei 
2013. Reguliere procedure

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken

Loket Heemstede is er voor u!

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’.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al 
uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1.

Of het nu gaat om het aanvragen van een voorziening 
in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in de 
woning of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.




