
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 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

Volg ons op
Facebook en Twitter
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- Verkeersbesluit

Video’s over trouwen in Heemstede

Werk mee aan de Haven
Bijeenkomst 25 augustus

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 4 
huwelijksaanzoeken op reis gedaan wordt. Deze 
vakantieperiode is voor de gemeente dan ook 
een goede aanleiding om de trouwambtenaren 
en trouwlocaties in Heemstede in korte filmpjes 
te presenteren. De filmpjes vormden voor 
leerlingen van Hogeschool Inholland een mooi 
leertraject, want ze zijn gemaakt door Rookie 
Entertainment, leerbedrijf van de opleiding Media- 
en Entertainment Management, en bij de gemeente 
begeleid door een stagiair.

Het resultaat is te zien via www.heemstede.
nl/trouweninheemstede: een korte impressie 
van de locaties in Heemstede, gepresenteerd 
door trouwambtenaren. Ook stellen een aantal 

Om tot een inrichtingsplan voor de Haven van 
Heemstede te komen, heeft de gemeente u 
gevraagd uw wensen en ideeën in te sturen. 
Hierop is massaal gereageerd. Daarom gaat het 
roer om. Nu blijkt dat zoveel mensen betrokken 
zijn, kiezen de gemeenteraad en het college 
van B&W voor een andere aanpak. Tijdens een 
bijeenkomst op dinsdag 25 augustus (aanvang 
20.00 uur, locatie: Industrieweg 6) roept de 
gemeente de deelnemers op mee te doen aan 
het ontwerpteam, dat zelf het inrichtingsplan 
gaat maken. We noemen dit het ‘Havenlab’. Zo 

trouwambtenaren zich via een introductiefilmpje 
voor aan paren met trouwplannen.

wordt de Haven van ons allemaal. Deze avond 
worden ook alle ideeën die zijn binnengekomen 
gepresenteerd. 

Onder de ruim 700 meedenkers zitten veel 
getalenteerde en betrokken mensen die samen 
een sterk team kunnen gaan vormen. Mensen die 
nu al enthousiast zijn om deel te nemen aan het 
Havenlab of nog vragen hebben, kunnen contact 
opnemen met de afdeling Communicatie via 
haven@heemstede.nl, via 023-54 85 670 of kijk op 
www.heemstede.nl/haven.



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’.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Eikenlaan 48, het kappen van een beuk, 

wabonummer 24412, verzonden 22 juli 2015
- Hugo de Vriesplein 6, het kappen van een boom, 

wabonummer 23552, verzonden 22 juli 2015
- Binnenweg 160, het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 24775, verzonden 
22 juli 2015

- Duin en Vaart 10, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 23140, verzonden 

 22 juli 2015
- Landzichtlaan 54, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 24581, verzonden 
 24 juli 2015
- Raadhuisstraat 49, het vervangen van de 

winkelpui, wabonummer 22481, verzonden 
 24 juli 2015
- Von Brucken Focklaan 20, het aanpassen 

van de brandscheiding van de Heemhaven, 
wabonummer 23584, verzonden 24 juli 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 8, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
25733, ontvangen 22 juli 2015

- Franz Leharlaan 23, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 25017, ontvangen 10 juli 2015

- Binnenweg 109, vervangen winkelpui en 
magazijn verbouwen tot bovenwoning 
met zelfstandige opgang met dakterras, 
wabonummer 25013, ontvangen 10 juli 2015

- Glipper Dreef 199, plaatsen trap in ruine, 
wabonummer 25025, ontvangen 13 juli 2015

- Locatie Havendreef, bouwen 15 appartementen, 
14 terraswoningen, parkeerkelder, wabonummer 
25259, ontvangen 14 juli 2015

- Locatie Havendreef, bouwen van 47 woningen, 
wabonummer 25272, ontvangen 14 juli 2015

- Franz Lisztlaan 14, het uitbreiden van een 
woonhuis + plaatsen dakkapel op voordakvlak, 
wabonummer 25273, ontvangen 14 juli 2015

- Willem Klooslaan 9, plaatsen erfafscheiding met 
toegangspoort, wabonummer 25275, ontvangen 
15 juli 2015

- Cruquiusweg 29, plaatsen spandoekreclame, 
wabonummer 25301, ontvangen 13 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Lorentzlaan 67, het plaatsen van een 

fietsoverkapping, wabonummer 24549, 
ontvangen 1 juli 2015

- Laan van Bloemenhove 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24575, ontvangen 30 juni 2015

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.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 27 juli 2015 heeft de burgemeester besloten een 
vergunning te verlenen aan de Stichting De Oude 
Kerk Heemstede voor het houden van een fancy fair 
op het Wilhelminaplein op zaterdag 5 september 
2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 
4 september 2015 16.00 uur tot en met zaterdag 5 
september 2015 19.00 uur. De route Nic. Beetslaan 
Voorweg, Achterweg en de route Achterweg, 

Camplaan, Cloosterweg blijft vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-548 56 07.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats tot en met 
28 juni 2016 nabij het appartement Bartoklaan 37 
als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de bewoner (verzonden: 20 juli 2015).

Het besluit ligt vanaf 30 juli 2015 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Onder het kopje ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’ 
leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit.

Omgevingsvergunningen

Evenement 

Verkeersbesluit




