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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 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

In deze uitgave:
- Fietswrakken verwijderd
- Omgevingsvergunningen

Operatie Schone Schoenen van start
Heemstede wil hondenpoepvrij 
Hondenpoep op straat is al jaren één van grootste ergernissen onder de inwoners van 
Heemstede. Er zijn wel handhavingsacties op zogenaamde ‘hotspots’, maar toch blijft het 
probleem bestaan. Zaterdagmiddag 15 juli startte de publiekscampagne Operatie Schone 
Schoenen’ met een speciale schoenenpoetsact op de Binnenweg.

Uitvaart per boot nu ook mogelijk
Begraafplaats Herfstlaan heeft unieke 
aanlegsteiger
De Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan 
beschikt nu over een aanlegsteiger, waardoor een 
uitvaartplechtigheid per boot mogelijk is. Voor zover 
bekend is deze voorziening, direct grenzend aan de 
westkant van de begraafplaats, uniek in Nederland.
Met een eigen of gehuurd vaartuig kunnen 
nabestaanden met hun overleden dierbare over de 
Van Merlenvaart varen, om via deze aanlegsteiger 
de overleden persoon naar de laatste rustplaats 
brengen.

Toekomstbestendige begraafplaats
De komst van de aanlegsteiger is onderdeel van 
een maatregelenpakket om aan de verschillende 
wensen en vormen van uitvaarten tegemoet te 
komen. Zo zijn er meer mogelijkheden gekomen 
om na een crematie de as van een overledene 

Positieve campagne
Medewerkers van de gemeente hebben met een 
groep betrokken inwoners van gedachten gewisseld 
over de aanpak van het hondenpoepprobleem. 
Hieruit kwam naar voren dat een positieve 
communicatiecampagne gewenst is. ‘Met het 
vingertje wijzen werkt niet,’ aldus wethouder Heleen 
Hooij, ‘Daarom hebben we gekozen voor een 
positieve boodschap waarin we laten zien dat een 
schoon, hondenpoepvrij Heemstede, de norm is.’ 

Vlogger
De multimediale campagne bestaat onder andere 
uit posters langs de weg, een speciale avond voor 
hondenbezitters en video’s van de Heemsteedse 
vlogger Igor van Lamsweerde die zijn eigen 
Youtube-kanaal SupItsIgor heeft. 

Hondenpoepzakjes
De service voor hondenbezitters wordt verhoogd. 
Daarom zijn hondenpoepzakjes - naast het 
gemeentehuis – nu ook verkrijgbaar bij de 
twee Albert Heijn-vestigingen, Plus, Coop, Spar, 
DekaMarkt, Vomar en twee dierenspeciaalzaken 
(Bos en Heems). 

een plek te geven, is de aula is gerenoveerd en het 
aanbod in catering is verruimd. Meer weten? 
Kijk op www.begraafplaatsheemstede.nl 

Tot vrijdag 21 juli 17.00 uur is de Herenweg tussen Manpadslaan 
en grens Bennebroek afgesloten voor autoverkeer. 
Kijk op www.heemstede.nl voor meer informatie.



Busexcursie naar Brielle
Heemstede – Op excur-
sie, dinsdag 1 augustus, naar 
Brielle. WIJ Heemstede or-
ganiseert dit busreisje. De 
watergeuzen vervingen in 
de oude vestingstad Brielle 
de middeleeuwse stadsmu-
ren door een moderne ves-
ting die in 1713 klaar was. 
Sindsdien is er weinig veran-
derd en kunt u de sfeer van 
toen nog overal terugvinden. 
De excursie bestaat onder 

meer uit een stadswandeling 
met een stadsgids, bezich-
tiging van de Sint Catharij-
nekerk, met een indrukwek-
kende geschiedenis. Kosten: 
55,60 met MK, 58,50 zonder 
MK.  Voor de excursies van 
WIJ Heemstede moet u wel 
goed ter been zijn.   Inschrij-
ven kan d.m.v. betalen bij de 
receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Informa-
tie: 5483828.

De Sociëteit voor ouderen presenteert ‘Koffie met Kunst’
Heemstede - Op dinsdag 
25 juli begint bij WIJ Heem-
stede aan de Lieven de Key-
laan een korte serie bijeen-
komsten waarin de tijd wordt 
genomen om met een klei-
ne groep ouderen kunstaf-
beeldingen te bekijken. Ka-
tinka Verdonk gaat met u in 
gesprek om open en zonder 
oordeel te kijken naar kunst. 
Kennis van en ervaring met 
kijken naar kunst is niet no-

dig. Dus doe mee en laat u 
verrassen!  Koffie met Kunst 
is bij WIJ Lieven de Key, Lie-
ven de Keylaan 24, Heem-
stede, er zijn 4 bijeenkom-
sten van 14.30–16.00 uur 
vanaf dinsdag 25 april. Kos-
ten: 20,- euro, inclusief kof-
fie/thee. Meer info bij WIJ 
LIeven de Key, receptie tel. 
5288510, Katinka Verdonk 
tel. 06-36242137, of: katinka-
verdonk@wijheemstede.nl.

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Johan Wagenaarlaan 58, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 168608, ontvangen 28 juni 2017

- Beethovenlaan 5, het uitbreiden van de 
badkamer, wabonummer 169128, 

 ontvangen 1 juli 2017
- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel 

(revisie), wabonummer 170048, 
 ontvangen 4 juli 2017
- Alberdingk Thijmlaan 55, het uitbreiden van de 

garage en het woonhuis, wabonummer 170009, 
ontvangen 4 juli 2017

- Cruquiusweg, N 201, t.h.v. Esso Express Station, 
het vervangen van een CNG installatie in 
een nieuwe CNG installatie in een betonnen 
behuizing, wabonummer 170785, 

 ontvangen 5 juli 2017
- Linge 32, het plaatsen van een fietsenberging, 

wabonummer 170736, ontvangen 5 juli 2017
- Borneostraat 66, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 171351, 
 ontvangen 4 juli 2017
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van 

een dakopbouw en plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 171688, 
ontvangen 7 juli 2017

- Floradreef 16, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 171568, 
ontvangen 7 juli 2017

- Scholtenlaan 6 + 8, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 169868, 

 ontvangen 3 juli 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 21,  het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 153939, 
 verzonden 14 juli 2017
- J. Dixlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 166626, 
verzonden 14 juli 2017

- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127562, verzonden 14 juli 2017

- Duin en Vaart 25, het plaatsen van een 
fietsenschuur, wabonummer 157874, 

 verzonden 14 juli 2017
- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een schuur, 

wabonummer 163198, verzonden 14 juli 2017
- Herfstlaan 3, restauratie grafmonument van 

Vollenhoven, wabonummer 164194, 
 verzonden 14 juli 2017
- Camplaan 3, wijzigen voorgevel (revisie), 

wabonummer 170048, verzonden 14 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’.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan (project 

Volmaackt), nieuwbouw van 9 woningen, 
wabonummer 163246, ontvangen 16 juni 2017.

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.

Fietswrakken verwijderd
Op 12 juli 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:

Glipper Dreef, ter hoogte van 125:
- een zwarte damesfiets, merk Nostalgie
- een zwarte damesfiets, merk Amsterdam

Zandvoortselaan, ter hoogte van 167:
- een zwarte damesfiets, merk Limit

Zandvoortselaan, ter hoogte van 179:
- een grijze damesfiets, merk Romein

Stormvogelweg, ter hoogte van 1:
- een groene herenfiets, merk Gazelle

De fietsen zijn afgevoerd en worden voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 
te Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen 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.




