
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 juli 2013

In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen

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

Herenweg weer open vanaf
zaterdagmiddag 20 juli 
De werkzaamheden aan de Herenweg zijn bijna 
afgerond. Het kruispunt Herenweg-Rijnlaan wordt 
nog voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag, 
de belijningen worden aangebracht en de 
verkeerslichten worden geïnstalleerd. 
Daarna gaat op 20 juli rond 17.00 uur de Herenweg 

weer open en kunt u gebruik maken van een geheel 
vernieuwde weg. Hiermee komt een einde aan een 
periode van verkeershinder en andere ongemakken. 
Wij danken u voor uw begrip in de afgelopen 
periode.

Wandelbos Groenendaal 100 jaar

Ligplaatsvergunning in behandeling

Op 17 juli 2013 kocht de Gemeente Heemstede 
het landgoed Groenendaal aan van de familie 
Van Merlen. Vandaag precies 100 jaar geleden 
werd wandelbos Groenendaal feestelijk 
geopend. De historische vereniging Heemstede-
Bennebroek besteedt hier in deze Heemsteder 
uitgebreid aandacht aan. Tijdens dit jubileumjaar 
worden verschillende activiteiten in, rondom en 
over het bos georganiseerd. Zo kunt u nog tot 
1 september, tijdens de openingstijden van het 
raadhuis, de jubileumexpositie over wandelbos 
Groenendaal bekijken. Kijk ook op 
www.facebook.com/wandelbosgroenendaal.

Door de grote hoeveelheid aanvragen voor ligplaatsen, kost het verwerken hiervan meer tijd dan was 
geschat. Heeft u voor 23 mei een aanvraag gedaan en bent u nog niet telefonisch benaderd, dan ontvangt 
u de vergunning thuis.

Kruispunt Herenweg-Rijnlaan 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Glipper Dreef 190 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 5689, ontvangen 28 
juni 2013. 

- Van der Waalslaan 37 het kappen van 1 berk en 1 
eik wabonummer 5694, ontvangen 1 juli 2013. 

- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een 
damwand wabonummer 5705, ontvangen 1 juli 
2013. 

- Zandvoortselaan 48 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 5822, ontvangen 5 
juli 2013. 

- Duin en Vaart 8 het wijzigen van de voorgevel en 
uitbreiden van de 1e verdieping wabonummer 
5824, ontvangen 4 juli 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Herenweg 5 het kappen van 75 bomen 

wabonummer 5018, ontvangen 27 mei 2013. 
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.

- Kadijk 34A het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5215, ontvangen 5 juni 2013. 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.

- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5222, ontvangen 5 juni 2013. 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.

Inzien, reageren, bezwaar maken
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’.




