
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 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 Heemstede via
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Als u gaat verhuizen
- Handhavingsacties

Vervolg op de volgende pagina.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 1, 3, 5, 7, het plaatsen van een 

geluidsschutting, wijzigen gebruik stuk grond 
naar wonen en kappen 3 bomen, wabonummer 
174442, ontvangen 12 juli 2017

- Wilhelminaplein, herinrichting Wilhelminaplein, 
wabonummer 175844, ontvangen 14 juli 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 142913, verzonden 17 juli 2017

- Borneostraat 2, het vergroten van de 
zolderverdieping en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 143584, 
verzonden 21 juli 2017

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

     MET VAKANTIE
Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen



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’.

Nieuwe regelgeving

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Verwijdering vaartuigen Patrijzenlaan en Mozartkade

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG 
2017
Op 11 juli 2017 heeft het college het Aanwijzings- 
en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2017 vastgesteld. 
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 juli 2017. Het Aanwijzings- en 

uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014 komt hiermee te 
vervallen. 

Regeling beeldschermbril
Op 13 juli 2017 hebben de gemeentesecretarissen 
van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede de 

Regeling Beeldschermbril vastgesteld. Deze regeling 
treedt in werking op 1 september 2017. De Regeling 
beeldschermbril Heemstede komt hiermee te 
vervallen. 
Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl

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 
belangrijk dat alsnog aangifte van een verhuizing 
gedaan wordt.

Voornemen uitschrijving
- Per 10 juli 2017 de heer B. Telli, geboren 03-08-

1976, Zandvaartkade 11
- Per 14 juli 2017 de heer G.J. Janzen, geboren 01-

02-1966, Dr. J.R. Thorbeckelaan 146

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).

Besluit uitschrijving
- Per 30-05-2017, mevrouw J. Chen, geboren 25-

10-1957, Roosje Voslaan 42
- Per 30-05-2017, de heer P. van Straten, geboren 

27-05-1962, Binnenweg 142A

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen.

- Een naamloze groene open boot met 
buitenboordmotor, gelegen aan de Patrijzenlaan 
tegen de Glipperweg.

- Een naamloze kajuit boot met blauwe romp en 
wit dek, gelegen aan de Mozartkade tegenover 
woonhuis nummer 4

De eigenaar krijgt tot en met 10 augustus 2017 de 
gelegenheid dit vaartuig hier te verwijderen.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximale 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 

en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als het vaartuig na deze 13 
weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig te verkopen of 
te vernietigen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan, 

uitbreiden bouwnummer 3, hoek Lanckhorstlaan 
en Reinier van Holylaan, wabonummer 163246, 

ontvangen 16 juni 2017
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.




