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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

Zomer in Heemstede
Hoe denkt u over het openbaar groen in 
Heemstede? U kunt de enquête invullen via de 
website van de gemeente of ga rechtstreeks naar: 
http://bit.ly/groenheemstede.  Bovendien kunt 
u uw mooiste foto’s van groen in Heemstede 

sturen naar socialmedia@heemstede.nl of de 
hashtag #groenheemstede op Twitter, Facebook 
en Instagram gebruiken. Wij plaatsen de foto’s op 
Facebook, dus geef daarbij ook aan waar u de foto 
genomen heeft!

Op basis van regelgeving van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is de gemeente 
verplicht een groot aantal watergangen periodiek te 
onderhouden en op diepte te houden. In augustus 
2013 voert Baggerbedrijf West Friesland uit Andijk in 

opdracht van de gemeente baggerwerkzaamheden 
uit op verschillende locaties in Heemstede. 

Kijk op www.heemstede.nl waar op welke datum 
gebaggerd wordt. 

Op woensdag 4 september van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede, op de Lieven 
de Keylaan 7 in Heemstede, de nieuwe 
workshop ‘communiceren met je baby’. 
Vragen als hoe kun je als ouders contact 
maken met de ongeboren baby, hoe vormt 
het babybrein zich en hoe verlopen de eerste 
3 levensmaanden van een baby, komen aan 
bod in deze workshop. 

Ouders die interesse hebben voor deze (gratis) 
workshop kunnen zich inschrijven op www.
cjgheemstede.nl. Deze workshop is ontwikkeld 
door ‘Babywerk’ en wordt regelmatig gegeven 
binnen diverse Centra voor Jeugd en Gezin. Data 
en locaties zijn te vinden op www.cjgactiviteiten.nl.

Uitvoering baggerwerkzaamheden 
watergangen Heemstede 

Nieuwe workshop 
‘Communiceren met je baby’



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een 

garage en uitbouw met kelder wabonummer 
5841, ontvangen 5 juli 2013. 

- Kerklaan 25 het realiseren van 2 
vuurwerkbewaarplaatsen wabonummer 5850 
ontvangen 8 juli 2013.

- Balistraat 14 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5863, ontvangen 9 juli 2013. 

- Nijverheidsweg het aanleggen van 
parkeerplaatsen en het kappen van 14 bomen 
wabonummer 5892, ontvangen 10 juli 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 4 het stucen en wit 
schilderen van het woonhuis wabonummer 5426, 
ontvangen 10 juli 2013. 

- Blekersvaartweg 3 verzoek ontheffing voor 
een advocatenkantoor wabonummer 5804, 
ontvangen 3 juli 2013. 

- Johan Wagenaarlaan 1 het kappen van 2 
larixbomen wabonummer 5897, ontvangen 10 
juli 2013. 

- Cruquiusweg 39 het kappen van 8 populieren 
wabonummer 5909, ontvangen 10 juli 2013. 

- Jacob van Ruisdaellaan 1 het vervangen van 
een dakkapel op het zij- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5910, ontvangen 10 juli 2013. 

- Frans Lisztlaan 23 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 5912, 
ontvangen 9 juli 2013. 

- Romeinlaan 1 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5914, ontvangen 9 juli 2013. 

- Johannes Verhulstlaan 34 het kappen van 1 berk 
en 1 els wabonummer 5917, ontvangen 11 juli 
2013.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Nicolaas Beetslaan 12 het plaatsen van een 

dakopbouw en plaatsen dakkapel op achter- en 
zijgeveldakvlak wabonummer 5008, ontvangen 
26 mei 2013. 

- Camplaan 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 5085, 
ontvangen 30 mei 2013. 

- Blekersvaartweg 3 verzoek afwijken 
bestemmingsplan voor een advocatenkantoor 
Wabonummer 5804, ontvangen 3 juli 2013. 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedure)

- Blekersvaartweg 3 verzoek afwijken 
bestemmingsplan voor een advocatenkantoor 
wabonummer 5804. ontvangen 3 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Borneostraat 38 het kappen van 1 cedrus libani 

wabonummer 5378 verzonden 19 juli 2013. 
Reguliere procedure

- Torenlaan 10 het verbouwen van het woonhuis 
wabonummer 4610, verzonden 19 juli 2013. 

- Balistraat 14 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5863, verzonden 19 juli 2013. 

- Timorstraat 61 het kappen van 1 boom 
wabonummer 5380, verzonden 19 juli 2013. 

- Winterlaan 9 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5145, verzonden 19 juli 2013. 

- Ir. Lelylaan 43 het kappen van 2 loofbomen 
wabonummer 5661, verzonden 19 juli 2013. 

- Belle van Zuylenlaan 22 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5379, verzonden 19 juli 2013. 

- Glipper Dreef 66 het kappen van 1 berk en 1 thuja 
wabonummer 5956, verzonden 19 juli 2013. 

- Javalaan 18 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 5654, verzonden 19 juli 2013. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken

Uitschrijving GBA

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’.

Het college van burgemeester en wethouders  
heeft het voornemen om de volgende persoon per 
16 juli 2013 met onbekende bestemming uit  
te schrijven:

D. R. Visser, geboren 23-09-1991, Raadhuisstraat 36 A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee 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 023-548 58 68).




