
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 juli 2015

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

Snel geholpen worden?
Maak een afspraak!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitvoeringskader    
 Omgevingsdienst IJmond

Oproep aan bedrijven:
Help Heemstede (nog) groener maken!

Vrijheidsdreef voorlopig afgesloten

Veel inwoners doen het al: zij planten groen in hun 
straat, bijvoorbeeld in de grond rondom bomen. 
Of in een plantsoentje dat grenst aan de tuin.  
Daarmee adopteren ze een stukje openbaar groen. 
Zo wordt menige buurt in Heemstede opgefleurd, 
momenteel bijvoorbeeld door stokrozen in allerlei 
kleuren. 

Óók voor bedrijven
Maar ook bedrijven kunnen Heemstede groener 
kleuren! Wilt u uw bedrijfsnaam zichtbaar verbinden 
aan een mooi plantsoen in Heemstede? Of een plek 
die nu uit gras of steen bestaat groener inrichten 

Afgelopen vrijdag is een fors deel van een 
kastanje op de Vrijheidsdreef afgebroken. Uit  
veiligheidsoverwegingen is de Vrijheidsdreef 
daarom afgesloten voor alle verkeer en dus ook 
voor voetgangers. Hoe lang de afsluiting duurt 
is nog niet bekend. Het Vrijheidsbeeld en joods 
monument zijn wel bereikbaar en ook de ingang 
van het bos achter deze monumenten blijft 
toegankelijk. 

Dit is niet de eerste boom op de Vrijheidsdreef waar 
een probleem mee ontstaat. Een aantal bomen 
is aangetast door de kastanjeziekte. Deze bomen 
worden met grote regelmaat geïnspecteerd door 
onze eigen boommedewerkers en indien nodig 
worden direct maatregelen genomen. Het aantal 
afgebroken takken in de laatste twee maanden 
is aanleiding om de Vrijheidsdreef nu helemaal af 
te sluiten. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit 
en de afsluiting geeft ons de tijd om een extern 

en u zo profileren? Heeft u ideeën om de rotondes 
op de Herenweg of Bronsteeweg of andere locaties 
in Heemstede mooier te maken? De werkwijze is 
simpel: u richt de locatie groen in en zorgt voor het 
onderhoud. In ruil hiervoor kunt u een klein bord 
met uw bedrijfsnaam erbij plaatsen.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en 
voorwaarden? Neem dan contact op met Ruud van 
Schaik van de gemeente Heemstede. telefoon 
023-548 57 84, e-mail gemeente@heemstede.nl 
onder vermelding van ‘Groenadoptie bedrijven’.

boomadviesbureau alle bomen te laten inspecteren 
en ons te adviseren over eventuele verdere risico’s. 
Na dit advies wordt een besluit genomen hoe 
hier verder mee om te gaan. Tot die tijd is de 
Vrijheidsdreef afgesloten. 

In de rubriek Werk aan de weg op www.heemstede.
nl vindt u meer informatie over de voortgang.



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’.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 45, herbouw loods, 

wabonummer 24674, ontvangen 4 juli 2015
- Wagnerkade 71, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 24708, 
ontvangen 6 juli 2015

- Beatrixplantsoen 78, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 24709, ontvangen 6 juli 2015

- Binnenweg 160, plaatsen reclamebord, 
wabonummer 24775, ontvangen 9 juli 2015

- Beatrixplantsoen 62, plaatsen dakkapel voor- 
en achtergeveldakvlak, Wabonummer 24879, 
ontvangen 8 juli 2015

- Melchior Treublaan 6, het kappen van 3 beuken, 
wabonummer 24950, ontvangen 7 juli 2015

- Herenweg 101A, verbouwen en uitbreiden 
bestaand pand naar 24 appartementen, 
wabonummer 24973, ontvangen 7 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende  aanvragen de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken:
- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een berging, 

wabonummer 24189, ontvangen 16 juni 2015 
- Zernikelaan 12, het vervangen van een kozijn, 

wabonummer 23568, ontvangen 9 juni 2015
- Tussen nieuwe Kwakelbrug en Nijverheidsweg, 

bouwen hekwerk naast wandelpad t.b.v. Kwakelbrug, 
wabonummer 24464, ontvangen 26 juni 2015

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 

overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, verzonden 14 juli 2015

- Herenweg 49D, het wijzigen van een 
bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, verzonden 14 juli 2015

- Binnenweg 181, het ombouwen van het pand 
naar een Domino’s pizza filiaal op basis van een 

afhaal- en bezorgservice en plaatsen reclame, 
wabonummer 23473, verzonden 17 juli 2015

- Julianalaan 6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 22388, verzonden 17 juil 2015

- Lieven de Keylaan 3, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 23396, verzonden 17 juli 2015

- Jan van den Bergstraat 80, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 23479, verzonden 17 juli 2015

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Erasmuslaan 10, plaatsen van een berging, 

wabonummer 24189, ontvangen 16 juni 2015
- Tussen nieuwe Kwakelbrug en Nijverheidsweg, 

bouwen hekwerk naast wandelpad t.b.v. Kwakelbrug, 
wabonummer 24464, ontvangen 26 juni 2015

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Heemstede maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 31 maart 2015 hebben besloten:
- het ‘Uitvoeringskader 2015-2018 

Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen;
- het ‘Uitvoeringskader 2015-2018 

Omgevingsdienst IJmond’ in werking te laten 
treden de dag na bekendmaking.

In het Uitvoeringskader zijn de prioriteiten, 
doelstellingen en werkwijze opgenomen met 

betrekking tot vergunningverlening, toezicht, 
handhaving en samenwerking voor zover die taken 
door gemeente Heemstede zijn belegd. Met het 
Uitvoeringskader wordt beoogd een gelijk speelveld 
te creëren voor bedrijven gevestigd binnen het 
werkgebied van Omgevingsdienst IJmond en het 
naleefgedrag te verbeteren.
 
Ter inzage
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis en bij Omgevingsdienst 

IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk. Tevens 
wordt het beleid gepubliceerd via de website van 
de gemeente: www.heemstede.nl.

Op 23 juni 2015 heeft het college het Reglement 
Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015 
vastgesteld. 

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

Rechtstreekse link: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
gmb-2015-62873.html

Omgevingsvergunningen

Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018

Nieuwe regelgeving: 
Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015




