
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 juli 2017

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 via 
Twitter en Facebook
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Vrijdagmiddag 21 juli weer open!
Volledige wegafsluiting Herenweg
Van woensdagochtend 19 juli 06.00 uur tot 
vrijdag 21 juli 17.00 uur is de Herenweg tussen 
Manpadslaan en grens Bennebroek afgesloten. De 
rijbanen worden dan geasfalteerd en krijgen nieuwe 
wegbelijning.

Auto- en vrachtverkeer op de Herenweg uit 
noordelijke richting wordt omgeleid via Van 
Merlenlaan en Glipper Dreef richting Bennebroek. 
De Rivierenwijk en de Herenweg van Rijnlaan tot 
Manpadslaan blijven voor bestemmingsverkeer 
gewoon bereikbaar. Verkeer vanuit Bennebroek 
richting Heemstede volgt de bestaande 
omleidingsroute. 
Na deze werkzaamheden gaat de Herenweg weer 

open voor alle verkeer. Vanaf zondag 23 juli rijdt 
buslijn 50 weer volgens de normale dienstregeling.

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Foto-expositie ‘Dialogue’
In de maanden juli en augustus is in de Burgerzaal 
de foto-expositie “Dialogue” te zien. Deze expositie 
is een unieke samenwerking tussen Fotoclub De 
Luifel en de (ex-)bewoners - mensen met en zonder 
een verblijfstatus - van De Koepel uit Haarlem. 
Uitgangspunt voor dit inspirerende project was 
dat leden van de fotoclub en de vluchtelingen met 
elkaar in contact kwamen en samen een onderwerp 
naar keuze fotografeerden.

Maureen Meijer en Don Meijer
In de publiekshal is werk te zien van Maureen 
Meijer en haar vader Don Meijer. Terwijl Maureen 
expressionistisch en vrij schildert, zijn de schilderijen 
van haar vader meer traditioneel. Dit is de eerste 
keer dat vader en dochter samen exposeren.
 

De werken zijn te zien tijdens de openingstijden van 
het raadhuis.

Omgevingsvergunning voor hekwerk ProRail 
op nieuwe ontsluitingsweg bij Alverna
Op 5 juli 2017 heeft het college een 
omgevingsvergunning verleend voor het 
hekwerk dat ProRail heeft geplaatst op de 
nieuwe ontsluitingsweg bij Alverna. Mogelijk 
roept dit vragen op, omdat het hek er al langere 
tijd staat en de provincie recent heeft besloten 
de spoorwegovergang aan de openbaarheid te 
onttrekken. Daarom volgt hieronder een toelichting.

Enige tijd nadat de spoorwegovergang weer 
geopend was, heeft ProRail het hekwerk 
geplaatst. Voor plaatsing van een hek is een 
omgevingsvergunning nodig. Tot nu toe heeft het 
college het hek zonder vergunning ‘gedoogd’ omdat 
te voorzien was dat in geval van een aanvraag de 
vergunning ook verleend zou moeten worden. 
ProRail heeft de vereiste omgevingsvergunning 

voor het hek op 30 maart 2017 aangevraagd. De 
termijn waarbinnen het college op de aanvraag 
moest beslissen liep op 6 juli af. Als wij niet uiterlijk 
6 juli een besluit hadden verzonden, dan was de 
vergunning van rechtswege verleend.
Dit besluit is een zogenaamde gebonden 
beschikking. Als het hek voldoet aan het 
bestemmingsplan, bouwbesluit en welstandseisen, 
dan moet de vergunning verleend worden. Daarin 
bestaat voor het college geen keuze. Nu dat 
allemaal het geval is, is de vergunning ook verleend. 

De verleende omgevingsvergunning betekent niet 
dat het hek er blijft staan. Zodra de ontsluitingsweg 
overgedragen wordt aan de gemeente, zoals 
contractueel overeengekomen, kan het hek 
verwijderd worden.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 3, het plaatsen van isolerende 

beglazing, wabonummer 166478, 
 ontvangen 26 juni 2017
- J. Dixlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 166626, 
ontvangen 27 juni 2017

- Pieter de Hooghstraat 15, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
verplaatsen van de zoldertrap, wabonummer 
167088, ontvangen 28 juni 2017

- Billitonstraat 22, het plaatsen van een 
dakopbouw, uitbreiden begane grond en 

 1e verdieping, wabonummer 166648, 
 ontvangen 28 juni 2017
- Franz Lehárlaan 103, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 167987, ontvangen 29 juni 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Borneostraat 12, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 136335, 
 verzonden 4 juli 2017
- Van Merlenlaan 3, het plaatsen van isolerende 

beglazing, wabonummer 166478, 
 verzonden 7 juli 2017
- Zandvoortselaan 137-139, het uitbreiden van het 

restaurant, wabonummer 148635, 
 verzonden 7 juli 2017
- Sweelinckplein 10, constructieve wijziging, 

wabonummer 163924, verzonden 7 juli 2017
- Raadhuisplein 1, upgraden toiletten in het oude 

gemeentehuis, wabonummer 159043, 
 verzonden 7 juli 2017
- Jozef Israëlsplein 10, het uitbreiden van 

de kapconstructie, wabonummer 158920, 
verzonden 10 juli 2017

- Laan van Alverna, het plaatsen van een hek met 
schuifpoort, wabonummer 135412, 

 verzonden 5 juli 2017.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik
- Overijssellaan 307-309, brandveilig gebruik voor 

kinderopvang Bambino B.V., wabonummer 
153728, ontvangen 24 mei 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Wandel- en fietsmaatjes gezocht
De bewoners van diverse organisaties zijn graag 
buiten en zien er naar uit om op pad te gaan! Deze 
activiteit kan één op één worden gedaan of samen 
met een aantal vrijwilligers.

Jobcoach Vluchtelingenwerk
De taken bestaan onder andere uit het begeleiden 
en plaatsen van vluchtelingen naar vrijwilligerswerk, 
stages, opleiding, werkervaringsplaatsen of betaald 
werk.

Fietsenmaker en handige 
medewerkers Kringloopwinkel
Zet je talent in om fietsen te repareren of elektrische 
apparaten te testen, zodat deze allemaal weer 
verkocht kunnen worden. 

Openingstijden zomervakantie - 
22 juli t/m 4 september 2017
In de zomervakantie zijn we één dag in de week 
geopend, dinsdag- of woensdagochtend. Bekijk de 
website voor het zomerschema.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Raadsbesluiten 29 juni 2017
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden. De raad 
heeft vastgesteld:
- Manpadslaangebied; het groene casco en 

dekkingsmodellen
 De raad heeft unaniem besloten kennis te 

nemen van het rapport.
 De raad heeft unaniem de geheimhouding op 

de financiële analyse bekrachtigd.
 De raad heeft besloten te kiezen voor model 2 als 

uitgangspunt voor verdere uitwerking. Dit besluit 
is vastgesteld met 14 stemmen voor (D66, VVD, 
CDA, GL en PvdA ) en 5 stemmen tegen (HBB)

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Beëdigen raadslid HBB en benoeming in 

raadscommissie
- De heer D.R. ten Have is beëdigd als raadslid 

voor HBB en benoemd als lid van de commissie 
Middelen.

- Voorjaarsnota 2017
- Kadernota 2018-2021
- Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet 

en bijbehorende bestemmingsreserve

- Vervoersaanbod Heemstede: inventarisatie en 
doorontwikkeling

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van GR 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland

- Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 

Heemstede en Bloemendaal (2017-2021)
- Onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem 

ten last van Mobiliteitsfonds
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening 

Landgoederen en Groene Gebieden’
- Benoeming nieuwe voorzitter van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 juni 2017

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

Hoorzitting 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 20 juli 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  verhogen van de nok en het plaatsen van 
  een dakkapel op het voordakvlak van 
  Huizingalaan 65 - openbaar - 

De definitieve agenda vindt u, op dinsdag 
voorafgaand aan de datum van de hoorzitting, 
via www.heemstede.nl> Politiek en organisatie> 
Vergaderstukken & besluiten> Kalender. Neem 
voor meer informatie contact op met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken, telefoonnummer 
023-5485607.

Verwijdering vaartuig Esdoornkade
In onze publicatie van 7 juni 2017 hebben wij de 
verwijdering aangekondigd van een naamloze, 
open blauwwitte boot, aan de Zandvaartkade op 
ligplaats ZVK020 (passantenligplaats).

Bovengenoemd vaartuig is op 6 juli 2017 verwijderd 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders en opgeslagen voor een periode van 

maximaal 13 weken na verwijdering.
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving om het vaartuig op te halen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.




