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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:
- Vergadering commissie
 voor bezwaarschriften

Doe mee met Burgernet!
Op 19 juli meldt de moeder van een 26-jarige 
man met een verstandelijke beperking bij 
de politie dat haar zoon al een uur weg is. Hij 
is voor het laatst gezien in de omgeving van 
het gemeentehuis. Burgernet wordt direct 
opgestart. Een burgernetdeelnemer belt met 
de meldkamer van de politie dat hij de man 
ziet lopen in wandelbos Groenendaal. Hij zal 
bij hem blijven totdat de politie er is. Gelukkig 
kan de man daarop al snel herenigd worden 
met zijn moeder.
 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers 
van bedrijven uit de gemeente. Word ook lid van 
Burgernet! Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 9, nieuwbouw woning, 

wabonummer 47494, 8 juli 2016
- Lindenlaan 67, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 47863, ontvangen 8 juni 2016
- Nabij Cruquiushaven, de aanleg van een 

glasvezelkabel, wabonummer 47727, ontvangen 
12 juli 2016

- Timorstraat 63, het plaatsen van een dakopbouw 
met dakterras op de uitbouw, Wabonummer 
47741, ontvangen 12 juli 2016

- Oudemanslaan 5, het kappen van een den, 
wabonummer 47990, ontvangen 13 juli 2016

- J.v. Campenstraat 18, plaatsen dakkapel voor en 
achter, wabonummer 48013, ontvangen 14 juli 
2016

- Kadijk 40, het vervangen/aanpassen van twee 
bestaande bruggen t.b.v. de toegang tot kavel 
Kadijk 40, wabonummer 48137, ontvangen 14 juli 
2016

- Blekersvaartweg 19B, wijziging bestemming 
fysiotherapie naar 2 parkeerplaatsen, 
wabonummer 48270, ontvangen 15 juli 2016 

- Raadhuisstraat 44, het wijzigen van de winkelpui, 
wabonummer 44101, ontvangen 16 juni 2016

- Julianaplein 1, renovatie en herindeling 
bibliotheek en wijzigen monument, 
wabonummer 47485, ontvangen 8 juli 2016

- Julianaplein 1, afwijken bestemmingsplan gebruik 
t.b.v. kantoor en detailhandel, wabonummer 
49140, ontvangen 8 juli 2016

Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Julianaplein 1, brandveilig gebruik bibliotheek 

met diverse functies, wabonummer 49137, 
ontvangen 8 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 3, het verbouwen van een loggia 

tot dakkapel, wabonummer 44025
- Herenweg 101, plaatsen reclame, wabonummer 

45895

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.

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Romeinlaan 45, verhogen nok en goot en 

plaatsen dakkapel op achtergeveldakvlak, 
wabonummer 43929, verzonden 19 juli 2016

- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 39855, verzonden 19 
juli 2016

- Johannes Vermeerstraat 2, het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 43580, verzonden 19 juli 2016

- Roerdomplaan 6, het plaatsen van transparante 
en wegschuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 43692, verzonden 19 juli 2016

- Oudemanslaan 5, het kappen van een den, 
wabonummer 47990, verzonden 22 juli 2016

- Burgemeester Van Lennepweg 1, het doorbreken 
van een muur op de begane grond, het 
verwijderen van een wand op de eerste 
verdieping, het maken van een dakterras en 
balustrade op een uitbouw, overschrijden 
bouwhoogte met 20 cm, wabonummer 42205, 
verzonden 22 juli 2016

- Lindenlaan 49, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 44569, verzonden 
22 juli 2016

- Drenthelaan 24, het vervangen van draaideuren 
door overheaddeuren, wabonummer 48061, 
verzonden 22 juli 2016

- Kadijk 38, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 40244, verzonden 22 juli 2016

- Lombokstraat 8, het plaatsen van een 
dakopbouw met dakkapel op het achterdakvlak 
en dakramen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 43445, verzonden 22 juli 2016

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



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: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Verwijdering boot Tooropkade 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 augustus 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1:
20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een
  gehandicaptenparkeerkaart voor
  bestuurder en passagier (niet openbaar)
20.30 uur bezwaren tegen de herziening,
   terugvordering en bestuurlijke boete

  op grond van de Participatiewet
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaren tegen de oplegging van een
  last onder dwangsom om een
  spoorwegovergang geopend te krijgen
   en tegen de afwijzing om de
  spoorwegovergang gesloten te houden
   (Alverna) (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting via www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 
goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente 
start dan een adresonderzoek op, waarbij de 
persoon –indien mogelijk- erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan 
moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt 
of als de persoon niet te traceren is, besluit het 
college van burgemeester en wethouders deze 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 
uit de basisregistratie personen. Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 

staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 18-07-2016, de heer A.M. Winklaar, geboren 
op 14-03-1952, Molenwerfslaan 4.

- Per 20-07-2016, de heer S. Faramarzi, geboren op 
01-04-1968, Van ’t Hofflaan 15.

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).

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:

- een blauwe boot, genaamd Ol Giardino, 
aangemeerd aan de Tooropkade tussen ligplaats 
TRK026 en 027. Voor dit vaartuig is geen 
ligplaatsvergunning uitgegeven.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 

openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 

kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig 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.




