
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 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
- Overeenkomst Havendreef

Wat doe jij op Burendag?
Die vraag stellen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts, organisatoren van de landelijke 
Burendag. In 2013 vierden in Nederland 
ruim 1 miljoen mensen Burendag. Dit jaar 
valt Burendag op zaterdag 27 september en 
de initiatiefnemers willen hier net zo’n groot 
feest van maken als vorig jaar.

500 euro van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo de samenhang tussen groepen 
mensen. Burendag brengt mensen dichter 
bij elkaar. Het Oranje Fonds biedt daarom 
buurtorganisaties met goede ideeën een 
bijdrage tot 500 euro om plannen, die ze met 
en voor de buurt willen oppakken, op Burendag 
uit te voeren. U kunt een bijdrage aanvragen 
als u Burendag viert op 26, 27 of 28 september 
2014. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 

1 september bij het Oranje Fonds binnen zijn. 
Meer informatie en aanmelden kan via 
www.burendag.nl.

Buurtauto Stop Woninginbraken
Een veilige woning heeft u zelf in de hand
In Heemstede rijdt sinds vorige week een 
‘Buurtauto Stop Woninginbraken’ rond. 
Met de auto bezoeken preventieteams 
wijken die inbraakgevoelig zijn. Daar gaan 
zij in gesprek met bewoners en geven gratis 
voorlichting over het beter beveiligen van 
hun woning en wat ze nog meer kunnen doen 
om de kans op een inbraak te verkleinen. 
De preventieadviseurs geven ook uitleg over 
hoe mensen verdachte situaties kunnen 
herkennen en melden.  

Een gezamenlijke aanpak tegen woninginbraken 
wordt steeds belangrijker. Daarom werken 38 

gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in 
Noord Holland samen in deze campagne. 
De buurtauto wordt ingezet in wijken en buurten 
waar veel wordt ingebroken. In veel gevallen 
komt het voor dat inbrekers terugkomen op 
hetzelfde adres of in de directe omgeving 
daarvan. De inbreker kent namelijk de buurt, 
vluchtroutes en het type woningen waardoor hij 
terugkomt. Mensen zijn zich hier vaak niet van 
bewust, terwijl het treffen van maatregelen juist 
dan belangrijk is.  
Meer weten over deze campagne en het 
voorkomen van woninginbraak?
Kijk op www.stopwoninginbraken.nl.

Op de foto Burgemeester Marianne Heeremans met de preventiemedewerkers.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak wabonummer 13298, 
ontvangen 1 juli 2014

- Blekersvaartweg 29 het kappen van 1 spar 
Wabonummer 13368, ontvangen 3 juli 2014

- Kerklaan 59 het kappen van 1 prunus 
Wabonummer 13396, ontvangen 3 juli 2014

- Zandvoorter Allee 7 het doorbreken van muren 

op de begane grond Wabonummer 13402, 
ontvangen 3 juli 2014

- Cruquiusweg 27 het plaatsen van een verlichte 
zuil Wabonummer 13403, ontvangen 3 juli 2014

- Franz Leharlaan 86 het plaatsen van een raam in 
de zijgevel Wabonummer 13426, ontvangen 4 
juli 2014

- Van de Veldekade 1 en 7 en Vondelkade 5 het 
kappen van 3 kastanjebomen Wabonummer 
13479, ontvangen 7 juli 2014

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Van de Veldekade 1 en 7 en Vondelkade 5 het 

kappen van 3 kastanjebomen Wabonummer 
13479, verzonden 11 juli 2014

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef

Vaartuig Reggelaan tussen huisnummer 12 en 14

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente 
Heemstede en Havendreef BV + De Haven 
Heemstede BV uit Heemstede op 4 juli 2014 een 
anterieure exploitatieovereenkomst hebben 
afgesloten ten behoeve van de te bouwen 
woonwijk Havendreef aan de Havenstraat en 
de Kanaalweg in Heemstede. Het gebied wordt 
omsloten door de haven (zuid), het Heemsteeds 
Kanaal (oost), de Zandvaart/Johan Verhulstlaan 
(noord) en de Heemsteedse Dreef.  

De herontwikkeling heeft ook betrekking op (delen 
van het water van) de haven, het Heemsteeds 
Kanaal en de Zandvaart. De overeenkomst 
heeft geen betrekking op de in het gebied 
gelegen bestaande woningen en tuinen aan de 
Heemsteedse Dreef en de Havenstraat.  

Het plan voor Havendreef omvat de bouw van 
61 eengezinswoningen, 15 appartementen, een 
horecavoorziening, een detailhandelsbedrijf 
(dierenspeciaalzaak) en parkeerplaatsen, alsmede 
de inrichting van de openbare ruimte.  

In de overeenkomst zijn de wederzijdse 
verplichtingen en het verhalen van kosten 
vastgelegd. Overeenkomstig artikel 6.2.12 van 
het Besluit ruimtelijke ordening ligt een zakelijke 
beschrijving van de inhoud van de overeenkomst 
vanaf  donderdag 17 juli 2014 gedurende 6 weken 
ter inzage in het raadhuis. Ten aanzien van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren 
worden ingediend.  

Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl bij 
plannen en projecten.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een donkerblauwe/zwarte sloep, met de volgende 
belettering aan de zijkant van de boot:  
YS-28-68, afgedekt met een zilverkleurig afdekzeil, 
aangetroffen in het water aan de Reggelaan 
tussen huisnummer 12 en 14. Dit vaartuig is, 
zonder vergunning, aangelegd aan grond dat in 
eigendom is van de gemeente. Het is verboden 

zonder vergunning op deze plaats een ligplaats in 
te nemen (artikel 3, eerste lid, van de Verordening 
openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
30 juli 2014 de gelegenheid om zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen dan wel een ligplaats in 
te nemen met waar dit aan openbare grond met 
een vergunning wel is toegestaan. Als de eigenaar 

geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt het 
vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 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 personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

Per 20 mei 2014
- R.H. Bosman, geboren op 10-01-1988, Oosterlaan 8

- R.G. Głowacki, geboren op 04-07-1969, 
 Havenstraat 63

Per 10 juli 2014
- J.J. de Koning, geboren op 17-06-1943, 
 Von Brucken Focklaan 18

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).

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’.




