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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

Stop op uitgifte ligplaatsen boten
De gemeente werkt op dit moment hard aan het 
verlenen van de aangevraagde vergunningen 
van ligplaatsen voor boten. Alle vergunningen 
die vóór 26 juli zijn aangevraagd, kunnen worden 
verleend. Wel kan het zijn dat na overleg een andere 
locatie wordt toegewezen dan de aangegeven 
voorkeur. Zoals het er nu naar uitziet zijn alle 
beschikbare ligplaatsen bezet. Dit betekent dat er 
een stop komt op uitgifte van ligplaatsen. Nieuwe 
aanvragen, die vanaf 26 juli 2013 bij de gemeente 
binnenkomen, komen op een wachtlijst. 

Nieuwe aanvragen ligplaatsen op 
wachtlijst
Wilt u nog in aanmerking komen voor een ligplaats, 
geef dan bij uw aanvraag aan voor welke locatie 
u een vergunning aanvraagt. Overigens is het niet 
mogelijk een aanvraag voor de gemeentelijke haven 

in te dienen. Ook wordt hiervoor geen wachtlijst 
aangelegd. Dit heeft te maken met de renovatie van 
de haven en de nog te ontwikkelen plannen.

Gehandicaptenparkeerplaats
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

het appartement Raadhuisstraat 11 C als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de bewoonster. 

 (verzonden: 26 juli 2013).
 
Het besluit ligt vanaf 1 augustus zes weken ter 
inzage. 

Kadijk volledig 30 km/uur 
Het verlagen van de maximumsnelheid op de 
Kadijk van het wegdeel buiten de bebouwde 
kom. Hierdoor gaat op de hele Kadijk een 
maximumsnelheid gelden van 30 km per uur.

Het volledige verkeersbesluit wordt gepubliceerd 
in de Staatscourant en ligt vanaf 31 juli 2013 zes 
weken ter inzage op het Raadhuis van Heemstede. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit(en)

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen 
met onbekende bestemming uit te schrijven:
- T.J. Vosshard, geboren 22-10-1966, 
 M. Vaumontlaan 110 per 18 juli 2013
- L.A. Jacobs, geboren 01-02-1956, 
 Haemstedelaan 11 per 23 juli 2013

Als de betrokkenen het hier niet mee eens zijn, 
kunnen zij 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 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 10 juni 2013 
met onbekende bestemming uit te schrijven:
- B. Bel, geboren 24-10-1990, Haemstedelaan 11
- M. van Bakel, geboren 14-12-1964, 
 van Lyndenlaan 24

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).

Uitschrijving GBA

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze nieuwsbrief, de berichtenservice van de gemeente. 
U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen binnen 
de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- H.W. Mesdaglaan 19 het vervangen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5932, ontvangen 14 juli 2013. 

- Albert Neuhuysstraat 3 het plaatsen van 
een dakopbouw en uitbreiden woning aan 
achterzijde wabonummer 4953, ontvangen 

 12 juli 2013. 
- Glipper Dreef 66 het kappen van 1 berk en 
 1 thuja wabonummer 5956, ontvangen 15 juli 

2013.
- Schielaan 1 het plaatsen van een berging met 

invalidetoilet wabonummer 5936, ontvangen 15 
juli 2013.

- Burgemeester van Lennepweg 84 het kappen 
van 1 spar wabonummer 6006, ontvangen 16 juli 
2013.

- Raadhuisstraat 79B het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5916, ontvangen 11 juli 2013. 

- Lorentzlaan 48 het kappen van 1 berk 
wabonummer 6016, ontvangen 17 juli 2013

- Binnenweg 53 het plaatsen van reclame 
wabonummer 6017, ontvangen 17 juli 2013. 

- Zandvoorter Allee 25 het verbouwen van het 
woonhuis wabonummer 6030, ontvangen 17 juli 
2013. 

- Patrijzenlaan 17 het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 6032, 
ontvangen 17 juli 2013. 

- Handellaan 100 t/m 174 het plaatsen van een 
naambord wabonummer 6042, ontvangen 17 juli 
2013. 

- Haven, Heemsteedse Dreef-Camplaan, Marga 
Klomplaan 20, Midden Berm Glipper Dreef, 
IJssellaan naast Amstelbrug, Kohnstamlaan, 
Heemsteedse Dreef 136, Groenendaal-
Herenweg 18, Groenendaal, Hortensialaan, 
Valkenburgerlaan, Kinderboerderij, van’t Hofflaan, 
Cloosterlaan, Bartoklaan, Begraafplaats het 
kappen van 68 bomen wabonummer 6044, 
ontvangen 18 juli 2013

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, verzonden 26 juli 
2013. 

- Herenweg 183 het plaatsen van reclame 
wabonummer 5674, verzonden 26 juli 2013.

- Heemsteedse Dreef 137 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 5660, verzonden 

 26 juli 2013. 
- Spaarnzichtlaan 27 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5537, verzonden 26 juli 2013. 

- Huizingalaan 77 het kappen van 1 gleditsia 
wabonummer 5605, verzonden 26 juli 2013. 

- Herenweg 126 het kappen van 1 gleditsia en 
 1 prunus wabonummer 5606, verzonden 26 juli 

2013. 
- Blekersvaartweg 26 het kappen van 1 esdoorn, 
 1 prunus, 1 den en 3 coniferen wabonummer 

5612, verzonden 26 juli 2013. 
- Van der Waalslaan 37 het kappen van 1 berk en 1 

eik wabonummer 5694, verzonden 26 juli 2013. 
- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4852, verzonden 26 juli 2013.
- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4880, verzonden 26 juli 2013. 
- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van de 

betonnen damwand door een houten damwand 
wabonummer 5705, verzonden 26 juli 2013

- Binnenweg 151 het vervangen van lichtreclame 
wabonummer 5536, verzonden 26 juli 2013.

- N.K.J. van Waasplein 8 het verhogen van het 
dak boven woonkamer, keuken en entreehal 
wabonummer 5538, verzonden 26 juli 2013.

- Alberdingk Thijmlaan 6 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5533, verzonden 26 juli 2013.

- Binnenweg 67 het wijzigen van lichtreclame 
wabonummer 5472, verzonden 26 juli 2013. 

- Strawinskylaan 47 het kappen van 3 
dennenbomen wabonummer 5404, verzonden 
26 juli 2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4879, 
verzonden 26 juli 2013. 

- Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4802, verzonden 26 juli 2013.

- Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4804, verzonden 26 juli 
2013. 

- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 5001, verzonden 26 juli 
2013. 

- Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 
Wabonummer 4798, verzonden 26 juli 2013. 

- Binnenweg 164 het plaatsen van een tuinkist 
Wabonummer 4715, verzonden 26 juli 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 8 het kappen van 1 kastanje 
Wabonummer 5377, verzonden 26 juli 2013. 
Irislaan 11 het kappen van 1 denneboom 
Wabonummer 5195, verzonden 26 juli 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Vondelkade 40 het aanbrengen van 

constructieve wijzigingen, uitbreiden 
verdieping en plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak Wabonummer 5273, ontvangen 
10 juni 2013. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Vondelkade 40 het aanbrengen van 

constructieve wijzigingen, uitbreiden 
verdieping en plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak Wabonummer 5273, ontvangen 
10 juni 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een wit vaartuig met de naam Orion aangetroffen 
in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van de 
Schouwbroekerbrug en het Spaarne ziekenhuis. Dit 
vaartuig is aangelegd aan grond die in eigendom is 
van de gemeente. Het is op grond van artikel 3 en 

4 van de Verordening openbaar water Heemstede 
niet toegestaan daar een ligplaats in te nemen. 
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 7 augustus 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen. 
Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit 
verzoek, wordt het vaartuig in opdracht van het 

college verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig 
wordt dan voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. De rechtmatige eigenaar kan 
zijn vaartuig dan ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

Vaartuig Orion in Zuider Buiten Spaarne

Gezonken vaartuig in gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
roeiboot, kleur rood (bovenzijde), in gezonken staat 
aangetroffen in de gemeentelijke haven ter hoogte 
van Industrieweg 17. 
De gemeentelijke haven is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4) 
uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met een 
pleziervaartuig. Tevens is het niet toegestaan om 
vaartuigen in een gezonken staat in het openbare 

water in Heemstede te laten liggen (artikel 17 
Verordening openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 14 augustus 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig uit de gemeentelijke haven te 
verwijderen. Indien de eigenaar een ligplaats 
inneemt buiten de gemeentelijke haven aan 
openbare grond, wordt er op gewezen dat dit 
slechts is toegestaan met een vergunning.

Indien het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet uit de gemeentelijke haven is verwijderd, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college gelicht 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
rechtmatige eigenaar kan zijn vaartuig dan ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
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’.

Personenauto Wasserij Annalaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
Volkswagen Polo, kleur grijs, met kenteken 10-FX-
HJ, aangetroffen ter hoogte van Wasserij Annalaan 
huisnummer 97. De auto staat daar al geruime tijd 
met een lekke rechtervoorband en verkeert in een 
verwaarloosde toestand. 
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken 

niet kan of mag worden gereden, langer dan op 
drie achtereenvolgende dagen op de weg te 
parkeren (artikel 5:4 APV). Tevens is het verboden 
een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert op de weg te 
parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).
De eigenaar van deze auto krijgt tot en met 
7 augustus 2013 de gelegenheid om de auto 

van de weg te verwijderen. Indien de auto binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd, wordt 
de auto in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De auto wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
eigenaar kan dan zijn auto ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.




