
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 juli 2014

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

Volg ons via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
In deze zomereditie deze week 

alleen de bekendmakingen 
van de gemeente

Vacature
De gemeente Heemstede zoekt een schoolverlater/starter voor de functie medewerker 
uitkeringsadministratie. Geïnteresseerd? Kijk op www.werkenbijheemstede.nl!

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Res Novaplein 12 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgevel dakvlak Wabonummer 13446, 
ontvangst 7 juli 2014

- t.h.v. Van der Veldekade 1 en 7 en Vondelkade 5 
het kappen van 3 kastanjebomen Wabonummer 
13479, ontvangst 7 juli 2014

- Raadhuisstraat t.h.v. nr. 83 t/m 97 het kappen 
van 2 lindes en verplaatsen van 11 lindes 
Wabonummer 13490, ontvangst 8 juli 2014

- Offenbachlaan 4 het doorbreken van een muur 
Wabonummer 13490, ontvangst 8 juli 2014

- Coby Riemersmalaan 21 het kappen van een spar 
Wabonummmer 13553, ontvangst 10 juli 2014

- Herfstlaan 22 het kappen van een beuk 
Wabonummer 13552, ontvangst 10 juli 2014

- Cruquiusweg 118 het verwijderen van een deel 
van een dragende muur Wabonummer 13651, 
ontvangst 8 juli 2014

- Burgemeester Van Doornkade 4 het kappen van 
een esdoorn Wabonummer 13656, ontvangst 14 
juli 2014

- Herenweg 135 plegen onderhoud aan 

monument Wabonummer 13657, ontvangst 14 
juli 2014

- Reggelaan 18 het bouwen van een erker aan de 
voorgevel Wabonummer 13658, ontvangst 15 juli 
2014

- Dr. Schaepmanlaan 10 het uitbreiden van een 
woonhuis Wabonummer 13719, ontvangst 17 juli 
2014

- Rijnlaan 124 het kappen van een conifeer 
Wabonummer 13720, ontvangst 17 juli 2014

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Jan Miense Molenaerplein 16 het kappen van 

2 berken, 1 hulst en 1 conifeer Wabonummer 
12551, verzonden 25 juli 2014

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat t.h.v. nr. 83 t/m 97 het kappen 

van 2 lindes en verplaatsen van 11 lindes 
Wabonummer 13480, verzonden 25 juli 2014

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Aankondiging bestuursdwang 
verwijdering fietsen 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben in de openbare ruimte de volgende fietsen 
in onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 14;
- Een blauwe damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 16;
- Een zwarte herenfiets, merk On the road, met lek-

ke achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 19;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit, met lekke 

achterband, ter hoogte van Binnenweg 7;
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Binnenweg 11;
- Een zwarte damesfiets, merk Delia, met lekke 

achterbanden, ter hoogte van Binnenweg 170;
- Een zwarte fiets, merk Redy Amsterdam, met 

lekke achterband, op de IJzeren Brug tussen 
Raadhuisstraat en Kerklaan;

- Een groene driewieler, zonder merkaanduiding, 
met lekke rechter achterband, achter de bushalte 
Herenweg-Willem Klooslaan.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaren van de hierboven genoemde fietsen 
krijgen tot en met woensdag 6 augustus 2014 
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of nog 
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd. De 
fiets wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 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.



Aankondiging bestuursdwang verwijdering aanhangwagens
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben in de openbare ruimte de volgende 
aanhangwagens aangetroffen:
- Een tandem-aanhangwagen, met Pools kenteken 

GLE 06FY , ter hoogte van Joke Smitlaan 26;
- Twee aanhangwagens, met een kettingslot aan 

elkaar verbonden, beide zonder kentekenplaat, 
ter hoogte van Glipper Dreef 71.

In artikel 5:6, eerste en tweede lid, van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig dat voor recreatie of 
anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden 

wordt gebruikt: 
1.  langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 

plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor 
het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 2.  op een door het college aangewezen plaats te 
parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente..

Bestuursdwang
De eigenaren van de hierboven genoemde 
aanhangwagens krijgen tot en met 16 augustus 

2014 de gelegenheid hun aanhangwagen 
van de weg te verwijderen. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd. De aanhanger wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn aanhanger 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
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.

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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 augustus 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur bezwaar tegen het opleggen van een 
 dwangsom vanwege het plaatsen 
 van een toegangspoort aan de 
 Spaarnzichtlaan 2 A - openbaar - 
20.30 uur  bezwaar tegen het opleggen van een 

 dwangsom vanwege het verwijderen en 
 verwijderd houden van een overkapping 
 op het zij-erf van Eemlaan 10 
 - openbaar - 
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van subsidie 
 voor isolatiemaatregelen - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 

De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-548 56 07.

Nieuws uit de provincie:
Groot onderhoud Aalsmeerderbrug (N196)  

Adviesroute
Door de beperkte verkeersca-
paciteit bij de Aalsmeerderbrug, 
als gevolg van de werkzaamhe-
den, zijn de afgelopen weken 
dagelijks vertragingen tot 20 mi-
nuten ontstaan bij de brug. De 
werkzaamheden brengen ook 
in de tweede fase ernstige ver-
keershinder met zich mee. Im-

mers na de zomervakantie zal de 
hoeveelheid  verkeer weer toe-
nemen. Doorgaand autoverkeer 
wordt dringend geadviseerd de 
adviesroute te volgen via de pro-
vinciale weg N201.

Planning
Tot en met maandag 18 augustus 
2014 is de brede brug afgesloten 

Regio - De provincie Noord-Holland is op 7 juli gestart met 
groot onderhoud aan de Aalsmeerderbrug (op de grens van 
de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer in de provinciale 
weg N196). De tweede fase van het werk gaat per 18 augus-
tus 2014 in uitvoering. Hierbij wijzigt de verkeerssituatie en is 
alleen de brede brug beschikbaar is voor het verkeer.  Het ver-
keer moet ook dan, net als nu, rekening houden met ernstige 
verkeershinder.

voor het verkeer. Vanaf 18 au-
gustus werkt de aannemer aan 
de smalle brug. De brede brug is 
dan met een beperkte capaciteit 
in beide richtingen beschikbaar 
voor het verkeer. 
De werkzaamheden zijn naar 
verwachting op 26 september 
2014 afgerond.

Meer informatie
Zie: www.noord-holland.nl/haar-
lemmermeer.

Voor vragen over de werkzaam-
heden kunnen weggebruikers 
gratis bellen naar het provinci-
ale Servicepunt Wegen en Vaar- 
wegen, 0800- 0200600. 

Op landgoed Leyduin
’t Woud Ensemble

speelt ‘Naar Moskou…!’
Regio - Deze zomer speelt ’t 
Woud Ensemble op Landgoed 
Leyduin in Vogelenzang Naar 
Moskou....! op vrijdag 29 en za-
terdag 30 augustus om 19.00 
uur en zondag 31 augustus 
om 15.00 uur. Kaartverkoop 
loopt via Toneelschuur Haar-
lem, www.toneelschuur.nl of 
aan de kassa op de locatie.
Naar Moskou…! vertelt het 
verhaal van Olga en haar broer 
Andrej die, ooit beland op het 
platteland, niets liever willen 
dan terugkeren naar hun mon-

daine geboorteplaats Moskou. 
Maar Andrej trouwt halsover-
kop met Natasja, de plaatselij-
ke schone, en Olga wordt ho-
peloos verliefd op de getrouw-
de Wersjinin. Moskou blijkt 
slechts een vervlogen ide-
aal te zijn dat hen had moe-
ten bevrijden van de beklem-
ming en de sleur van een ver-
gooid bestaan. Tegen de ach-
tergrond van bijzondere loca-
ties en landgoederen speelt ‘t 
Woud Ensemble haar nieuwe 
voorstelling Naar Moskou…! 




