
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 augustus 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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 15 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 13793, 
ontvangen 17 juli 2014. 

- Franz Lehárlaan 33 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
13794, ontvangen 20 juli 2014. 

- Achterweg 5 het kappen van 5 bomen en 
kandelaberen van 1 boom wabonummer 13841, 
ontvangen 23 juli 2014. 

- Franz Schubertlaan 29 het kappen van 
 4 coniferen wabonummer 13867, 
 ontvangen 22 juli 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rijnlaan 124 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 13720, verzonden 1 augustus 
2014. 

- Franz Schubertlaan 29 het kappen van 
 4 coniferen wabonummer 13867, 
 verzonden 1 augustus 2014.
- Herenweg 135 het plegen van onderhoud aan 

het monument wabonummer 13657, 
 verzonden 1 augustus 2014. 
- Raadhuisstraat t.h.v. nr. 83 t/m 97 het kappen 
 van 13 lindes wabonummer 13480, 
 verzonden 1 augustus 2014. 
- Duin en Vaart 25 het plaatsen van een 

fietsenstalling wabonummer 12399, 
 verzonden 1 augustus 2014. 
- Binnenweg 212 het aanleggen van een terras op 

het dak van de benedenwoning wabonummer 
12572, verzonden 1 augustus 2014. 

- Achterweg 5 het kappen van 5 bomen en 
kandelaberen 1 boom wabonummer 13841, 
verzonden 1 augustus 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van een verlichte 

zuil wabonummer 13403, ontvangen 3 juli 2014. 
reguliere procedure. 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.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Evenement
Op 30 juli 2014 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen voor het 
houden van een hardloopevenement genaamd 
“Heemstede Loop” op zondag 26 oktober 2014 van 
11.00 uur tot 14.30 uur.

De start en finish zullen plaatsvinden op het 
parkeerterrein voor de sporthal van Sportpark 
Groenendaal aan de Sportparklaan 16. De 
Familyrun start om 11.00 uur en loopt via de 
route Sportparklaan, Valkenburgerlaan, Voorweg, 
Achterweg, Meerweg weer naar de Sportparklaan. 
De 5 kilometer loop start om 12.00 uur en de 10 
kilometer loop start om 13.00 uur. Beiden gaan via 
de route Sportparklaan, Glipperdreef, Bosbeeklaan, 
Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan, 
Herenweg, Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Melchior Treublaan, Burgemeester van Doornkade, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Molenlaan, 
Herfstlaan, Voorweg, Achterweg, Meerweg, 
Sportparklaan.

Op zondag 26 oktober 2014 mogen, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor het 
autoverkeer:
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 
 t/m kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan 
 van ca. 11.00 uur tot ca. 14.30 uur
- De Glipperdreef (ter hoogte van de 

Sportparklaan) in noordelijke richting 
 van ca. 11.05 uur tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan in beide 
richtingen van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur 

 en van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur
- De Glipperdreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 

van Sportparklaan/Glipperdreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur 
en van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur

- De Bosbeeklaan van ca. 12.15 uur 
 tot ca. 13.45 uur
- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, Melchior 

Treublaan en Burgemeester van Doornkade 
 van ca. 12.30 uur tot ca. 14.00 uur
- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 uur 
 tot ca. 14.15 uur
- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/

Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
 van ca. 12.50 uur tot ca. 14.20 
- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/

Voorweg van ca. 13.00 uur tot ca. 14.20 uur.

De Voorweg, Achterweg en Meerweg zjin tussen 
ca. 11.00 uur en ca. 14.30 uur slecht bereikbaar 
in verband met hardlopers in de straten. In de 
Van Merlenlaan gaan de hardlopers over het 
fietspad/voetpad. De rijweg wordt van het fietspad 
afgescheiden door rood/wit lint.

Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen 
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden 
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.



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 14 augustus 2014 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
 omgevingsvergunning voor het
 plaatsen van lichtreclame aan het pand 
 Zandvoortselaan 179 - openbaar - 

20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
 urgentieverklaring - niet openbaar - 
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
 aanvraag om wachttijdreductie 
 - 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 023-5485607.

Fietsen Raadhuisplein ter hoogte van nummer 5
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn:
- een rood/grijze mountainbike van het merk Be 

Cool. Aangetroffen op het Raadhuisplein ter 
hoogte van nummer 5. Deze fiets heeft een 
platte voorband;

- een grijze mountainbike met een blauwe 
bidon, de mountainbike is van het merk RST. 
Aangetroffen op het Raadhuisplein ter hoogte 

van nummer 5. Deze fiets heeft een platte 
achterband.

Het is 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 eigenaren van deze fietsen krijgen tot en met 
20 augustus 2014 de gelegenheid om hun fiets 
van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat hun fiets weer in rijtechnische staat verkeert. 

Indien de fiets binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). 
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon / personen per 3 juni 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- A.E. van Dijk, geboren 5 mei 1963, 
 Wasserij-Annalaan 97

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).




