
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 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
- Uitschrijvingen BRP

Heemstede Loop 2014
Ook dit jaar wordt weer de Heemstede 
Loop georganiseerd. Deze 5e editie van de 
Heemstede Loop wordt gehouden op zondag 
26 oktober 2014. Dit hardloopevenement 
kent drie afstanden en voert de lopers 
van de start/finishlocatie (parkeerterrein 
van Nieuw Groenendaal Heemstede) door 
Wandelbos Groenendaal en diverse wijken 
van Heemstede.

Om 11.00 uur start de ‘FamilyRun’ (1,5 km), 
die een kleine ronde door Heemstede loopt. 
Om 12.00 uur start de 5 km en om 13.00 uur 
de 10 km. Langs deze fraaie Heemsteedse route 
worden de lopers aangemoedigd door vele 
enthousiaste toeschouwers. 
Kijk voor meer informatie en inschrijven 
op www.heemstedeloop.nl.

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.
Het is overigens raadzaam voordat u aan de slag 
gaat even contact op te nemen met 
Karen Sonneveld van de gemeente Heemstede 
(telefoon 023-548 56 70). Zij kan u nader 
informeren over de voorwaarden en over de 
aanvraagprocedure. Stuur uw voorstel vóór 
1 augustus naar de burgemeester van de 

gemeente Heemstede, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. 
Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Raadsbesluiten gemeenteraad 26 juni 2014
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.
De gemeenteraad van Heemstede heeft de 
volgende besluiten vastgesteld:

Na bespreking
- Voorjaarsnota 2014 (unaniem)
- Kadernota 2015-2018
 Vastgesteld met 12 stemmen voor (HBB, VVD, 

CDA) en 9 stemmen tegen (D66, GL, PvdA)
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede (unaniem)
- Benoeming voorzitter raadscommissie 

(unaniem)
- Anterieure Overeenkomst Havendreef 

(unaniem)
- Motie “Lessen uit ruimtelijke projecten”
 Aangenomen met 18 stemmen voor en 
 3 stemmen tegen (de leden Leenders, 
 Heerkens Thijssen en van Vlijmen)
- Jaarverslag en jaarrekening 2013 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (unaniem)

Hamerpunten (unaniem en zonder beraadslaging)
- Nota Reserves en Voorzieningen – 

weerstandsvermogen 2014
- Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Vaststelling verordening leerlingenvervoer 

gemeente Heemstede 2014
- Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep 

Haarlem als lokale omroep
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

Overige punten
- Bekrachtiging geheimhouding (unaniem)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 juni 2014 (unaniem)

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad heeft besloten en het 
audioverslag van de vergadering. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Duin en Vaart 8 het aanbrengen van een nieuw 

dak wabonummer 13089, ontvangen 23 juni 
2014. 

- Lanckhorstlaan 107 het kappen van 1 naaldboom 
wabonummer 13178, ontvangen 25 juni 2014. 

- Herenweg 5 het kappen van 1 linde 
wabonummer 13197, ontvangen 25 juni 2014. 

- Berliozlaan 7 het kappen van 1 blauwspar 

wabonummer 13180, ontvangen 25 juni 2014. 
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van reclame en een 

spandoek wabonummer 13062, ontvangen 20 
juni 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4 het realiseren van nieuwbouw 

van 2 appartementen op het binnenterrein 
wabonummer 13192, ontvangen 24 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Heemsteedse Dreef 273 het kappen van 1 prunus 

wabonummer 12908, verzonden 4 juli 2014. 
- Binnenweg 119A het kappen van 1 jeneverbes 

wabonummer 12894, verzonden 4 juli 2014. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsactie diverse fietsen

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

De volgende fietsen worden in opdracht van het 
college van de weg verwijderd (bestuursdwang) 
omdat zij niet in rijtechnische staat zijn:

- een grijze damesfiets van het merk Limit, met 
2 platte banden en de bevestiging van de 
remkabel is aan de achter- en voorzijde defect 
(opgeslagen t/m 26 september 2014);

- een groene damesfiets van het merk Sachs, met 

2 platte banden (opgeslagen t/m 26 september 
2014)

- een zwarte damesfiets met zijtassen, 
zogenaamde opoefiets, merkloos, met 2 platte 
banden en de fietsketting is eraf (opgeslagen t/m 
26 september 2014).

- Een bruine damesfiets, merk Sparta met 1 platte 
voorband. Tevens heeft hij een verbogen stuur 
(opgeslagen t/m 8 oktober 2014)

De fietsen worden opgeslagen (zie datum). Binnen 
deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als de fiets niet wordt opgehaald, zal in opdracht 
van het college de fiets worden vernietigd of om 
niet overgedragen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 14 
023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 3 juli 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Mevrouw J. Wang, geboortedatum 06-04-1982, 
Raadhuisstraat 77A

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 22 mei 2014 

ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- B. Suiskens, geboren 14 juli 1989, Scheldelaan 11

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.

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.

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’.

Loket Heemstede is er voor u! 




