
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 augustus 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:
- Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. Dit kan 
digitaal via heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het raadhuis 
of via telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Amstellaan 1, het plaatsen van een carport, 

wabonummer 178008, ontvangen 17 juli 2017
- Herenweg 63, het plaatsen van een airco, 

wabonummer 178046, ontvangen 19 juli 2017
- Kadijk 34C, het plaatsen van een dakterras, 

wabonummer 178529, ontvangen 20 juli 2017
- Erasmuslaan 12, het wijzigen van het gebruik 

van een stuk grond als tuin en plaatsen 
erfafscheiding met poort, wabonummer 178645, 
ontvangen 21 juli 2017

- Dinkellaan 15, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak en vergroten van een 
achtergeveldakvlak, wabonummer 178268, 
ontvangen 3 juli 2017

- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 179338, ontvangen 
21 juli 2017

- Hageveld 15, het plaatsen van zonnepanelen, 
wabonummer 176135, ontvangen 17 juli 2017

- Spoorplein 3, plaatsen verdiepte fietsenberging, 
wabonummer 177135, ontvangen 18 juli 2017

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

Weigering omgevingsvergunning
- Spaarnzichtlaan 31, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 163942, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 25 juli

- Herenweg 180, het plaatsen van een 
reclamezuil, wabonummer 143602, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 26 juli 2017

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’.  

Kijk op www.zwemwater.nl  waar je in de regio 
wel kunt zwemmen in openbaar water. Het gevaar 
voor zwemmers in Heemsteedse wateren is niet 
alleen de waterkwaliteit, maar vooral het springen 
in het water vanaf bruggen of het zwemmen in 

doorgaande wateren. Scheepvaart, stromingen en 
objecten in het water vormen daarbij de grootste 
bedreigingen. Zwemmen is daarom op eigen 
risico. Op www.rijkswaterstaat.nl leest u hier meer 
over.

Niet zwemmen en springen in 
Heemsteedse wateren



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

Verkeersbesluit 

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Beleidsregels jobcoaching Heemstede 2017
Op 4 juli 2017 heeft het college de Beleidsregels 
jobcoaching Heemstede 2017 vastgesteld. 
Deze regeling treedt in werking op 15 augustus 
2017.

Regeling generatiepact gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede
Op 14 juli 2017 hebben de gemeentesecretarissen 
van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede de 
Regeling generatiepact gemeenten Bloemendaal 

en Heemstede vastgesteld. Deze regeling treedt in 
werking op 1 oktober 2017 en heeft een looptijd 
van drie jaar. Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Elektrische laadpunten parkeerterrein 
Zandvoortselaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op het 
parkeerterrein ten oosten van Zandvoortselaan 
nummer 23 voor het elektrisch laden van de auto.  

Elektrische laadpunten Pelikaanlaan 
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten westen 
van de Pelikaanlaan ter hoogte van nummer 201 
voor het elektrisch laden van de auto. 
De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 

gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 31 
juli 2017 zes weken ter inzage in het Raadhuis van 
Heemstede. Bent  u het niet eens met het besluit, 
dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 26 juli 2017 de heer H. Enayati Zaman, 

geboren 30-01-1997, Overijssellaan 195
- Per 26 juli 2017 de heer T.M. Westerkamp, 

geboren 20-07-1988, Res Novaplein 5

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).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon / personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 26 juli 2017 de heer D.R.J. Kreeft, geboren 19-

08-1987, Balistraat 31

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).

Verleende omgevingsvergunning
- Franz Lehárlaan 103, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 167987, verzonden 28 juli 2017, 
reguliere procedure

- Scholtenlaan 6 + 8, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 169868, verzonden 
28 juli 2017, reguliere procedure

- Herenweg 50, de kap van het woonhuis 

verhogen, wabonummer 165231, verzonden 28 
juli 2017, reguliere procedure

- Floradreef 16, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 171568, 
verzonden 28 juli 2017, reguliere procedure

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 brandveilig gebruik 
- Molenwerfslaan 11, brandveilig gebruik 

buitenschoolse opvang De Molenwerf, 
wabonummer 155868, ontvangen 30 mei 2017, 
uitgebreide procedure. 

U kunt zienswijzen indienen tot en met 6 weken 
na publicatie, zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en 
klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.

Afspraak maken = niet wachten!




