
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 augustus 2013

In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
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

Wat doe jij op burendag? 
Zaterdag 21 september 2013
Die vraag stellen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts, organisatoren van de landelijke 
Burendag. In 2012 vierden tijdens de 8e 
editie in Nederland ruim 1,2 miljoen mensen 
Burendag. Dit jaar valt de Burendag op 
zaterdag 21 september en de initiatiefnemers 
willen hier net zo’n groot feest van maken als 
vorig jaar. 

500 euro van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo de samenhang tussen groepen 
mensen. Burendag brengt mensen dichter bij elkaar. 
Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties 
met goede plannen een bijdrage tot 500 euro 
om plannen, die ze met en voor de buurt willen 

Loket Heemstede is er voor u!

21 SEPTEMBER

oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen 
een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 
20, 21 of 22 september 2013. Het aanvraagformulier 
moet uiterlijk 2 september om 12.00 uur bij het 
Oranje Fonds binnen zijn. De aanvraagformulieren 
vindt u op www.burendag.nl.

Vruchten, bessen en late bloeiers in 
wandelbos Groenendaal
De zomer is nog in volle gang, het bos maakt 
zich al op voor de herfst. De zomer heeft in 
Groenendaal weer veel vruchten gebracht. 
Welke dit zijn en wat het zo bijzonder 
maakt, kunt u zelf meemaken tijdens een 
avondexcursie die het IVN Zuid-Kennemerland 
en de gemeente Heemstede organiseren 
op donderdag 22 augustus. Wie wil zien 
hoe mooi Groenendaal is op een prachtige 
nazomeravond moet zeker komen!

Datum: donderdag 22 augustus 
Tijd: 18:30 uur
Duur: 1,5 uur
Verzamelen: Informatiepaneel parkeerplaats 
 restaurant Groenendaal 
Kosten:  geen 
Vooraf aanmelden is niet nodig

Meer informatie over het IVN en haar activiteiten 
vindt u op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in de woning of een 
rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, zonder afspraak, bij 
het Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Von Brucken Focklaan 43 het kappen van een 

Oostenrijkse den Wabonummer 6409, ontvangen 
2 augustus 2013. 

- Huizingalaan 37 het kappen van een rode beuk 
Wabonummer 6413, ontvangen 2 augustus 2013. 

- Meerweg 25 het kappen van 1 ceder en 2 grove 
dennen Wabonummer 6415, ontvangen 5 
augustus 2013. 

- Cesar Francklaan 19 het kappen van een eik 
Wabonummer 6467, ontvangen 4 augustus 2013. 

- Cruquiusweg 29 het wijzigen van de 
brandcompartimenten Wabonummer 6482, 
ontvangen 8 augustus 2013. 

- Meerweg 8 het kappen van 2 coniferen 
Wabonummer 6491, ontvangen 8 augustus 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 

Wabonummer 4808, verzonden 8 augustus 2013.
- Camplaan 33 het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak Wabonummer 6032, verzonden 
9 augustus 2013. 

- Patrijzenlaan 17 het vergroten van een dakkapel 
op het voordakvlak Wabonummer 6032, 
verzonden 9 augustus 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 2 iepen, 
4 populieren, 1 acacia, 1 eik, 1 es en 1 linde 
Wabonummer 5471.

 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.

- Nijverheidsweg het aanleggen van 
parkeerplaatsen en het kappen van 1 populier, 
5 iepen, 4 lindes, 1 eik, 2 esdoorns en 1 es 
Wabonummer 5892.

 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.
- Achterweg 19A het bouwen van een 

verbindingsgang op het terrein tussen de Oude 
kerk en de Pauwehof Wabonummer 5581. 

 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 

Wabonummer 5222.
 In afwijking van wat is aangegeven in het kader 

hiernaast, bestaat in dit geval gedurende twee 
weken na deze publicatie de gelegenheid 
zienswijzen in te dienen.

- Achterweg 19A het bouwen van een 
verbindingsgang op het terrein tussen de Oude 
kerk en de Pauwehof Wabonummer 5581.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Bekendmaking voornemen verwerking restafval
Het College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Heemstede heeft op 30 juli 
2013 besloten het voornemen te hebben om 
voor de verwerking van het huishoudelijk restafval 
een alleenrecht te verlenen aan de gemeente 
Amsterdam, Afval Energie Bedrijf (AEB).
 
Type alleenrecht:
Diensten, categorie 16, CPV-code 90510000

Omschrijving werk:
De gemeente Heemstede heeft met het Afval 
Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam op 
1 januari 1993 een overeenkomst gesloten voor 
het verwerken van ingezamelde huishoudelijke 
afvalstoffen. Deze overeenkomst heeft een 
looptijd van 25 jaar. Om deze samenwerking 

te continueren is een nieuwe overeenkomst 
opgesteld, die in de plaats komt van de huidige 
samenwerkingsovereenkomst. 

Het AEB is nu een dienst van de gemeente 
Amsterdam. Op voorhand is aannemelijk 
dat gedurende de looptijd van de nieuwe 
overeenkomst het AEB zal worden verzelfstandigd. 
In geval van verzelfstandiging zal de overeenkomst 
mee overgaan naar de nieuwe entiteit. Hiervoor 
is het wellicht noodzakelijk om opnieuw het 
alleenrecht te verlenen.

Omvang werk:
Het verwerken van huishoudelijk restafval afkomstig 
van ca. 11.700 huishoudens van de gemeente 
Heemstede

Looptijd van het alleenrecht: 
De looptijd is 10 jaar (t/m 31-12-2022) 

Basis alleenrecht:
Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
- Wet milieubeheer
- Aanbestedingswet 2012
- Verordening gunning opdrachten door 

toekenning van een uitsluitend recht Heemstede 
2013

Inlichtingen: 
Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt u 
tot 25 september 2013 contact opnemen met:
Gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, via tel. (023) 5485784 of 
rvanschaik@heemstede.nl.

Handhavingsactie personenauto Wasserij Annalaan
Een Volkswagen Polo, kleur grijs, met kenteken: 
10-FX-HJ, ter hoogte van de Wasserij Annalaan 
huisnummer 97 is in opdracht van het college van 
de weg verwijderd (bestuursdwang).

De personenauto wordt tot en met 13 november 
2013 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn personenauto ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien de 
personenauto niet wordt opgehaald, zal het college 

de personenauto openbaar verkopen, vernietigen of 
om niet overdragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). 
Op dinsdag 27 augustus 2013 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, 
in de winkelstraten en bij bushaltes en andere 
openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 

zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 27 augustus 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 27 
november 2013 worden opgeslagen bij De 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene tel. 
14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.




