
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 augustus 2016

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 ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- De officiële bekendmakingen
 van de gemeente

Bank voor wandelbos Groenendaal 
schenken?
Wist u dat u een bank kunt schenken aan 
wandelbos Groenendaal? Met enige regelmaat 
ontvangt de gemeente zo’n gift. Vorige week 
zijn twee banken geschonken die een mooie 
plek krijgen in het bos. De banken worden 
voorzien van een herdenkingsplaatje ter 
herinnering aan een overledene. 

Het komt vaker voor dat bijvoorbeeld nabestaanden 
met een bank in het bos de herinnering aan een 
overledene levend willen houden. Uiteraard is 
het ook mogelijk om andere redenen een bank te 
schenken. Tegen betaling van € 1.000 wordt op de 
gewenste locatie een bank geplaatst en wordt de 
bank voorzien van een plaatje met inscriptie. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? 

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 augustus 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  subsidieverzoek ten behoeve van 
  lidmaatschap en inspectie Stichting 
  Monumentenwacht Noord-Holland
  - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen een besluit 
  persoonsgebonden budget begeleiding 
  individueel - niet openbaar - 

Het 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.

Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit
Ontwerp-Nota bodembeheer regio IJmond
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 2 augustus 2016 op grond van 
artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit de 
‘ontwerp-Nota bodembeheer regio IJmond’ met 
bodemkwaliteitskaarten voor het Heemsteedse 
grondgebied vastgesteld. De ontwerp-
Nota bodembeheer is opgesteld binnen de 
mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit en 
richt zich op de volgende aspecten:
- Het uitbreiden van het gemeentelijke 

beheergebied met het grondgebied van de 
gemeenten die onderdeel uitmaken van het 
beheergebied IJmond. Hierdoor ontstaat 
het beheergebied dat het gemeentelijke 
grondgebied omvat van de gemeenten 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 
Noordwijkerhout, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

- Het versoepelen van de administratieve regels 

voor het toepassen van industriegrond binnen 
de verschillende gemeenten.

- Het versoepelen van de administratieve regels 
voor het toepassen van grond en bagger in 
onverharde wegbermen die in het beheer zijn 
van de gemeente of Hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

- Het versoepelen van de administratieve regels 
voor het toepassen van grond en baggerspecie 
in kades.

- Het mogelijk accepteren van grond op basis van 
de bodemkwaliteitskaart van andere gemeenten.

- Het versoepelen van de administratieve regels bij 
reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen 
en riolering.

- Het vaststellen van strengere eisen bij het 
toepassen van grond met bodemvreemd 
materiaal.

Vervolg op volgende bladzijde

Stuur dan een e-mail naar 
PostbusUitvoeringOpenbareRuimte@heemstede.nl.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (BRP)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 
goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente 
start dan een adresonderzoek, waarbij de persoon 
- indien mogelijk - erop gewezen wordt dat er 
nog aangifte van de verhuizing gedaan moet 
worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als 
de persoon niet te traceren is, besluit het college 
van burgemeester en wethouders deze persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland uit 
de basisregistratie personen. Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 2 augustus 2016, de heer S. Królikowski, 

geboren op 28-11-1987, Zandvoortselaan 69A.

- Per 2 augustus 2016, de heer J.B. Okyere, 
 geboren op 05-02-1955, Bankastraat 25.
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 23 juni 2016, de heer R.J. Broekman, 
 geboren op 16-10-1957, p/a Bankastraat 6. 
- Per 23-06-2016, de heer M. Ahmadi, 
 geboren op 18-06-1981, Zandvoortselaan 158.

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).

Inzage en zienswijzen
De ontwerp-Nota bodembeheer ligt tot en met 
21 september 2016 gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis ter inzage en is te 
downloaden vanaf www.heemstede.nl. 
De ontvangen zienswijzen zullen worden 
meegenomen bij het opstellen van de definitieve 
nota. De nota wordt naar verwachting behandeld in 
de raadsvergadering van november 2016. 

Schriftelijk kunnen zienswijzen kenbaar gemaakt te 
worden bij het college van B&W (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede) en via het e-mailadres gemeente@
heemstede.nl. Voor het mondeling kenbaar maken 
van zienswijzen kan gedurende werkdagen 
telefonisch (0251-263831), een afspraak met de 
heer Satoer van Omgevingsdienst IJmond worden 
gemaakt.

Vervolg van Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit




