
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 augustus 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 via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering 
 bezwarencommissie

Schapen vertrekken uit Groenendaal
De schapen die momenteel in het wandelbos 
Groenendaal grazen, gaan op vrijdagochtend 14  
augustus weer terug naar de Kennemerduinen. Om 
ongeveer 10:00 uur vertrekken zij vanuit het bos 
en gaan dan via  de Van Merlenlaan, rechtsaf de 
Herenweg, langs de rotonde naar de Eijkmanlaan, 
over de brug rechtsaf naar de Leidsevaartweg, 
onder het station, over de Zandvoorterweg (N201) 
naar Aerdenhout en dan naar de Kennemerduinen.

Ergens tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u de kudde 
tegenkomen. Hoewel de schapen slechts korte 
tijd op de bepaalde weggedeeltes lopen kan het 

verkeer hiervan enige hinder ondervinden. Op 
het moment dat de kudde eraan komt zal verkeer 
gevraagd worden even  te wachten. De weg blijft 
uiteraard gewoon open voor hulpdiensten.

Tot en met donderdag 13 augustus is de kudde nog 
in het zuidelijk deel ‘aan het werk’. De gemeente zet 
de schapen vooralsnog als proef in, onder meer om 
het bos van kleine esdoorns te ontdoen. Daarnaast 
eten schapen ook bramen en brandnetels. Met 
hun hoeven ploegen ze de aarde meer om dan 
runderen; dit heeft een positief effect op de 
bodemsamenstelling. 

Werk mee aan het ontwerp over de Haven! Om tot 
een inrichtingsplan voor de Haven van Heemstede 

Bijeenkomst op 25 augustus: 
Presentatie ideeën en start ‘Havenlab’

te komen, heeft de gemeente u gevraagd uw 
wensen en ideeën in te sturen. Hierop is massaal 
gereageerd. De ruim 700 reacties hebben een schat 
aan creatieve ideeën opgeleverd. Vanwege dit 
enthousiasme onder de deelnemers - en hun wens 
om betrokken te blijven - willen we het initiatief voor 
de inrichting van de haven ook meer bij inwoners 
beleggen. Tijdens een bijeenkomst op 25 augustus 
kunt u zich aanmelden voor het ‘Havenlab’. Het 
Havenlab is een ontwerpteam waarin inwoners zelf 
het inrichtingsplan voor de Haven gaan opstellen.

Wilt u meedoen aan het Havenlab? Kijk voor 
meer informatie op www.heemstede.nl/haven. 
Hier vindt u ook de ingediende reacties en ideeën.

Evenement: Herfstbal 7 november
Op 6 augustus 2015 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting Vrienden 
Kinderboerderij Heemstede voor het houden van 
een herfstbal op het terrein van de kinderboerderij 
in het wandelbos Groenendaal op zaterdag 
7 november 2015 van 17.30 uur tot 20.15 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Burgemeester van 
Rappardlaan vanaf “het molentje” tot voorbij de 
kinderboerderij van 16.30 uur tot 20.30 uur af 
te sluiten voor autoverkeer. De Burgemeester 
van Rappardlaan blijft wel toegankelijk voor 
voetgangers, fietsers en hulpdiensten.
 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 99, technische aanpassing 

telecominstallatie, Wabonummer 25906, 
ontvangen 24 juli 2015

- Jan van den Bergstraat 45, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabo 26077, 
ontvangen 30 juli 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beatrixplantsoen 78, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 
24709, verzonden 7 augustus 2015

- Alberdingk Thijmlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en vergroten 
achterdakvlak, Wabonummer 24253, 

 verzonden 7 augustus 2015
- Prinsenlaan 45, het uitbreiden van de berging 

en een overkapping op de patio, Wabonummer 
23720, verzonden 7 augustus 2015

- Lorentzlaan 67, het plaatsen van een 
fietsoverkapping, Wabonummer 24549, 
verzonden 7 augustus 2015

- Handellaan 2A, het vervangen van de 
naamsaanduiding, Wabonummer 24242, 
verzonden 7 augustus 2015

- Zernikelaan 12, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 23568, 
verzonden 7 augustus 2015

- Wagnerkade 71, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 24708, 
verzonden 7 augustus 2015

- Laan van Bloemhoven 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
Wabonummer 24575, verzonden 7 augustus 2015

- Haringvlietplantsoen 18, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 
23139, verzonden 7 augustus 2015

- Melchior Treublaan 8, het kappen van 7 beuken 
en 1 conifeer, Wabonummer 25735, 

 verzonden 7 augustus 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 10, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 23756, 
ontvangen 15 juni 2015. 

- Alberdingk Thijmlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 
24253, ontvangen 21 juni 2015. 

- P.C. Hooftkade 6, het plaatsen van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, Wabonummer 24457, 
ontvangen 26 juni 2015

- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 
Wabonummer 24467, ontvangen 24 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15, 

Eekhoornlaan 11 t/m 103, Wabonummer 25638, 
ontvangen 20 juli 2015. De aanvraag ligt 6 weken 
ter inzage.

Rectificatie
Op 5 augustus is abusievelijk gepubliceerd dat 
onderstaande omgevingsvergunningen zijn 
verleend:
- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15 en 

Eekhoornlaan 11 t/m 103, verzoek brandveilig 
gebruik voor nieuwbouw, woon- en dagbesteding 
op Hartekampterrein, Wabonummer 25638, 
ontvangen 20 juli 2015 (uitgebreide procedure)

- Melchior Treublaan 8, het kappen van 7 beuken 
en 1 conifeer, Wabonummer 25735, ontvangen 21 
juli 2015 (reguliere procedure)

- Herenweg 211, plaatsen 2 dakkapellen, 
Wabonummer 25766, ontvangen 22 juli 2015 
(reguliere procedure)

- Herenweg 121, het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak, wabonummer 25808, 
ontvangen 23 juli 2015 (reguliere procedure)

Het ging hier niet om verleende 
omgevingsvergunningen maar om binnengekomen 
aanvragen omgevingsvergunning.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 20 augustus 2015 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen besluit op grond van de 
  Wet Openbaarheid Bestuur (openbaar) 
20.30 uur bezwaar tegen afwijzing van een 

  handhavingsverzoek m.b.t. dakkapel op 
  perceel Valkenburgerlaan 4 II (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen verleende 
  omgevingsvergunning voor terras aan 
  de voorzijde van perceel Jan van 
  Goyenstraat 2 (openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand aan 
de datum van de hoorzitting via www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Melding 
verwijdering 
fietswrakken in 
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).

Op dinsdag 25 augustus 2015 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. Een fietswrak is een fiets die zich in niet rij 
technische staat bevindt. Eventuele fietskettingen 
waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander 
gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de 
minst belastende wijze worden doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 25 augustus 2015 
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 
29 november 2015 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 
telefoonnummer 14 023.

Verwijdering naamloze boot aan de Amstellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen in 
openbaar water op een plek waar geen ligplaats is 
aangewezen.

- Een naamloze groene boot met rode binnenkant, 
gelegen in de Leidsevaart ter hoogte van de flat 
aan de Amstellaan. 

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet  is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester 

en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die 
periode kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten. Heeft u vragen over 
deze publicatie, neem dan contact op met bureau 
Handhaving via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Nieuwe 
regelgeving
Op 7 juli 2015 heeft het college de Notitie 
“Mantelzorgondersteuning in Heemstede” 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl.



Omgevingsvergunningen 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’.




