
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 juli 2015

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

Dagje weg?
Deur op slot!

In deze uitgave:
- Politie waarschuwt voor   
 klussende oplichters
- Omgevingsvergunningen

Intocht schapen op zondag 9 augustus
Schapen op proef in Groenendaal

Start vervanging Kwakelbrug
Op 7 juli start aannemer Damsteegt uit Meerkerk 
met het vervangen van de Kwakelbrug bij 
de Mozartkade door een lage, beweegbare 
voetgangers- en fietsersbrug over het Heemsteeds 
Kanaal. Gelijktijdig wordt het bestaande voet- 
en fietspad tussen de brug en Nijverheidsweg 
verbreed. Tijdens de werkperiode is dit pad 
afgesloten. De pleziervaart over het Heemsteeds 

Komt dat zien! Van 9 tot 14 augustus verblijft 
een schaapskudde, begeleid door een herder en 
honden, in wandelbos Groenendaal. In verband 
hiermee is het noordelijke deel (het deel waar 
honden los mogen) op maandag 10 augustus 
van 9.30 tot 17.30 uur niet toegankelijk voor 
honden.  Aan het eind van de (werk)dag gaan de 
schapen naar een graslandje in het zuidelijk deel. 
’s Avonds zijn er dus geen schapen in het bos. De 
inzet van een schaapskudde is vooralsnog een 
proef.

Intocht van de schapen bijwonen?
Zondagochtend 9 augustus komt de kudde naar 
Heemstede via de volgende route: Zandvoortselaan, 
station, Leidsevaartweg, Eijkmanlaan, Herenweg, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef. Zondag blijven de 
schapen op het grote weiland aan de Vrijheidsdreef. 
Tijdens de intocht zorgt de gemeente voor 
ondersteuning met onder andere verkeersregelaars. 
Vindt u het leuk om de gemeente hierbij te 
helpen? Stuur een e-mail met in het onderwerp 
‘verkeersregelaar schapenintocht’ naar gemeente@
heemstede.nl. 

Schapen als tuinman
Begrazing door schapen is zeer effectief voor 
het verwijderen van kleine esdoorns. Daarnaast 
eten schapen ook bramen en brandnetels. Met 
hun hoeven ploegen ze de aarde meer om dan 
runderen; dit heeft een positief effect op de 
bodemsamenstelling.  

Planning
•	 Zondag	9-8:	 	 	

aankomst vroeg in de ochtend 
•	 Maandag	10-8	
 noordelijk deel Groenendaal (die dag niet 

toegankelijk voor honden)
•	 Dinsdag	11-8	t/m	donderdag	13-8:
 zuidelijk deel Groenendaal
•	 Vrijdag	14-8,	10	uur:	 		 	

vertrek via het zuidelijk deel, via dezelfde route

Meer nieuws hierover leest u op heemstede.nl en 
via Facebook en Twitter #schapengroenendaal.

Kanaal heeft wel gewoon doorgang. Eventuele 
stremmingen zullen niet meer dan een kwartier 
wachttijd opleveren.  
Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 
vrijdag 31 juli  afgerond.

Kijk op Facebook voor een update van de 
werkzaamheden.



Politie waarschuwt voor klussende oplichters

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Handellaan 2A, het wijzigen van de 

naamsaanduiding, wabonummer 24242, 
ontvangen 17 juni 2015

- Alberdingk Thijmlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en vergroten 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 24253, 
ontvangen 21 juni 2015

- Cruquiusweg 29A, het plaatsen van 
spandoekreclame, wabonummer 24327, 
ontvangen 23 juni 2015

- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 24367, ontvangen 24 juni 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johan Wagenaarlaan 54, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
24188, ontvangen 17 juni 2015. 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.

- Waterpark 49, inpandig plaatsen van een 
verschuifbare transparante balkonbeglazing, 
wabonummer 22383, ontvangen 1 mei 2015. 
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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 174, het plaatsen van reclame (stalen 

uithangbord), wabonummer 22618, verzonden 3 
juli 2015

- Cruquiusweg 49, het uitbreiden van de 
zolderverdieping van de gemeentewerf, 
wabonummer 23084, verzonden 3 juli 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluit: 
gehandicaptenparkeerplaats

Uitschrijving Basisregistratie Personen 
(BRP)

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Soendastraat 8 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden 30 juni 2015. Het besluit ligt 

vanaf 9 juli 2015 zes weken ter inzage. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 21 mei 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- J. Admiraal, geboren op 06-07-1993, 
Zandvoortselaan 54

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2015
 

Op 25 juni 2015 heeft de raad de Huisvestingsveror-
dening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2015 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking in het 

digitale Gemeenteblad via www.zoek.ofi cielebekend-
makingen.nl.

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Dagje weg? 
Deur op slot!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

De politie waarschuwt voor klussende 
oplichters. Het gaat om personen die 
ongevraagd aan de deur komen en hun 
diensten aanbieden: schoonmaken of renoveren 
van de gevel of het dak, ophogen van de oprit 
of de voortuin, tuinwerkzaamheden en andere 
werkzaamheden. Deze malafi de klusjesmannen 
duiken te pas en te onpas op en lichten 
bewoners op.

Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld hun dak 
onderhoud nodig heeft waarna de slachtoff ers hoge 
rekeningen gepresenteerd krijgen die – vaak vooraf 
- contant betaald moeten worden. Vervolgens wordt 
het werk niet of maar deels afgemaakt. De politie 
adviseert om niet in zee te gaan met deze klussers, 

die vaak rijden in bestelbusjes. De politie werkt aan 
de aanpak van deze rondreizende klusjesmannen. 
Daarbij is informatie van gedupeerden en ook van 
bewoners die deze klussers zien, van groot belang.

Advies van de politie
Wordt u met dergelijke opdringerige personen 
geconfronteerd, bel dan direct de politie via 0900-
8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens. 
Als u wordt bedreigd of er sprake is van spoed dan 
belt u 112. Ook als u slachtoff er bent geworden van 
deze klussers, meld het dan bij de politie via 0900- 
8844. Doe altijd aangifte!

Denk niet alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden 
en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafi de 

klusjesmannen gaan geraffi  neerd te werk en kiezen 
hun slachtoff ers zorgvuldig.



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’.




