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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 ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken
- Nieuwe regelgeving

HeemstedeNieuws in de zomer
In de vakantieperiode zullen er weinig tot geen 
redactionele artikelen in deze gemeentelijke 
uitgave staan. De komende periode ontvangt u dus 
een ‘HeemstedeNieuws light’ in de brievenbus. 

U leest het laatste nieuws van de gemeente ook op 
Facebook.com/gemeenteheemstede en  
Twitter.com/heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 14, doorbreken muur, maken 

dakterras met balkonhek, plaatsen dakkapel 
op het voor- en achtergeveldakvlak, wijzigen 
en vergroten kozijnen voorgevel en aanpassen 
trappen, wabonummer 46717,  
ontvangen 4 juli 2016

- Dinkellaan 35, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 46755, 
ontvangen 5 juli 2016

- Cruquiusweg 116a, het wijzigen van de 
bestemming bedrijfsruimte naar woonruimte, 
wabonummer 47155, ontvangen 6 juli 2016

- Bronsteeweg 10, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 46946, ontvangen 6 juli 2016

- Rembrandtlaan 16, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 47184, ontvangen 7 juli 2016

- Zandvoortselaan 168, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en vergroten 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 47201, ontvangen 7 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 84, het inrichten van het 

terrein als parkeergarage, wabonummer 43591, 
ontvangen 13 juni 2016

- Jan Miense Molenaerplein 9, wijzigen 
bestemming naar wonen, wabonummer 44056, 
ontvangen 15 juni 2016 

- Binnenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43800, ontvangen 14 juni 2016

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 84, het inrichten van het 

terrein als parkeerplaats, wabonummer 43591, 
ontvangen 13 juni 2016.

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 
Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 89 + 91, het doorbreken van een niet-

constructieve muur (brandscheiding) t.b.v. het 
samenvoegen van twee winkels, wabonummer 
44231, verzonden 15 juli 2016

- Erasmuslaan 12, het plaatsen van een 
dakopbouw, dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en een kozijn in de garage, 
wabonummer 41659, verzonden 15 juli 2016

- Koediefslaan 2, het kappen van een beuk, 
wabonummer 44924, verzonden 15 juli 2016

- Wipperplein 6, het vernieuwen van de 
kapconstructie, aanpassen balklaag zoldervloer, 
wabonummer 41115, verzonden 15 juli 2016

- Crayenestersingel 13, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 42676, verzonden 15 juli 
2016

- Javalaan 11, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43301, verzonden 15 juli 2016

- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/
garage, wabonummer 41751, verzonden 15 juli 
2016

- Binnenweg 194, het plaatsen van een hekwerk op 
een aanbouw, wabonummer 38165, verzonden 
18 juli 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedures)
- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen van de 

bestemming naar wonen, wabonummer 44056, 
ontvangen 15 juni 2016

Weigering omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Reinier van Holylaan 10, het plaatsen van een 

carport, wabonummer 43794, verzonden 18 juli 
2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.



Verkeersbesluit

Nieuwe regelgeving 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning 

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 266 (Westerduin) als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 

Uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2016
Op 5 juli 2016 heeft het college de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komen de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 
te vervallen.

Inloopstal voor paarden Leidsevaartweg 
ongenummerd 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het, in afwijking van het bestemmingsplan 
“Landgoederen en Groene Gebieden”, bouwen van 
een inloopstal voor paarden aan de Leidsevaartweg 
ongenummerd (kadastraal bekend gemeente 
Heemstede, sectie B, nummer 9531).

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende 

behoeve van de bewoner. Verzonden 11 juli 2016. 
Het besluit ligt vanaf 21 juli 2016 zes weken ter 
inzage. 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Heemstede 2016
Op 12 juli 2016 heeft het college het 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt 
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Heemstede 2010 te vervallen.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl

stukken liggen met ingang van donderdag 21 juli 
2016 gedurende 6 weken ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal te 
raadplegen op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0397.OVstalleidsevweg-0101). Ook liggen 
de ontwerpen gedurende bovengenoemde termijn 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot 
en met woensdag 31 augustus 2016) kunt u 
mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen 
over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning. Schriftelijke 

zienswijzen moeten worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. Voor het mondeling 
indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen 
met de heer G. Klaassen of de heer B. ter Haak, 
beiden van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Hun 
gegevens vindt u hieronder.  Voor zowel de 
schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning 
de zienswijze betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 
contact opnemen met de heer G. Klaassen (023-
5485765) of de heer B. ter Haak (023-5485766). 
U kunt ook een e-mail sturen aan gemeente@
heemstede.nl o.v.v. stal Leidsevaartweg.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Händellaan, t.h.v. het gebouw met huisnummers 
120 t/m 174
- een zwarte damesfiets, merk Highlander, 
 met platte voorband
- een groene damesfiets, merk Batavus, 
 met platte achterband

Spaarnzichtlaan t.h.v. nr 1
- een paarse damesfiets, merk Germaani, 
 met platte achterband

Burgemeester van Lennepweg t.h.v. nr. 50 
- een paarse, merkloze kinderfiets,  

met platte banden

Raadhuisstraat
- t.h.v. nr. 53: een blauwe damesfiets, merk Batavus, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 60: een zwarte damesfiets, merk BSP,  

met platte achterband
- t.h.v. nr. 88: een zwarte herenfiets merk Delta, 

met platte achterband

Binnenweg
- t.h.v. nr. 52: een blauwe damesfiets, merk Batavus, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 61: een zwarte damesfiets, merk Van 

Speijk, met platte banden
- t.h.v. nr. 61: een groene damesfiets merk Batavus, 

met platte banden
- t.h.v. nr. 75: een paarse herenfiets, merk Giant, 

met platte voorband
- t.h.v. nr. 77: een zwarte damesfiets, merk Batavus, 

met platte achterband en losse ketting
- t.h.v. nr. 97: een grijze herenfiets, merk Gazelle, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 138: een paarse herenfiets, merk Gazelle, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 149: een zwarte, merkloze damesfiets, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 149:  een witte herenfiets, merk Gazelle, 

met platte voorband

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rij technisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na datum van deze publicatie 
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog steeds 
in een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college van 
burgemeesters en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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’.




