
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 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:
- Omgevingsvergunningen
- Verwijdering fietswrakken
- Melding in/uitrit

De schapen komen weer! 
Komt dat zien! Net zoals vorig jaar komt een 
kudde van zo’n 100 schapen weer helpen bij 
het onderhoud van het groen in wandelbos 
Groenendaal. Op zondagochtend 21 augustus 
lopen ze, begeleid door een herder met honden, 
rond 9.00 uur vanuit Aerdenhout (bij de rotonde 
Zandvoortselaan) over de openbare weg in 
ongeveer een uur naar Heemstede. 

Route
De kudde volgt de volgende route: 
Zandvoortselaan, station, Leidsevaart, Rivierenwijk, 
Herenweg. De intocht wordt ondersteund door 
verkeersregelaars; door het vroege tijdstip wordt 
verkeershinder tot een minimum beperkt. 

Alleen in het hondenvrije deel
De schapen grazen dit jaar alleen in het zuidelijke 
deel van Groenendaal waar honden niet zijn 
toegestaan. Hier zijn ze tussen 21 augustus en 
18 september actief op maandag, dinsdag, 
woensdag en zondag, in totaal 14 graasdagen. 
De rest van de tijd lopen ze op een stukje land 
ten zuiden van het bos.

Schapen als tuinman
De gemeente zet de kudde in om het bos van 
kleine esdoorns te ontdoen. Begrazing door 
schapen is hierbij zeer effectief gebleken. 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. Bovendien is het leuk en 
leerzaam om de schapen aan het werk te zien. 
Kom dus kijken, bij de intocht of in het bos!

Vertrek
Op zondagochtend 18 september vanaf circa 9 uur 
vertrekken de schapen weer uit het bos. Ze volgen 
daarbij dezelfde route als bij aankomst. 

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
In de Burgerzaal en publiekshal zijn diverse 
kunstwerken te zien. Tijdens de openingstijden 
van het raadhuis bent u van harte welkom om de 
tentoonstellingen te komen bewonderen.

Marjolein Loppies: fotografie
Tot en met eind oktober 2016 is in de Burgerzaal 

werk te zien van Marjolein Loppies. Met de camera 
in de hand loopt Marjolein door verlaten hotels, 
ziekenhuizen en theaters. Stiekem gaat zij op zoek 
naar de verstilde schoonheid. Tijdens het kijken naar 
de foto’s gaat je fantasie ongemerkt met je aan de 
haal en verzin je verhaal na verhaal over het hoe en 
waarom...

Letty Hesselink: keramiek
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Anna Croes: fotografie
In de publiekshal zijn in augustus foto’s te zien 
van Anna Croes. Door de verschillende reizen 
naar het verre Oosten is zij gefascineerd geraakt 
door fotografie. Dit uitte zich in haar grenzeloze 
bewondering voor de prachtige mensen die zij op 
haar reizen tegenkwam. Hierdoor is zij dingen met 
andere ogen gaan zien.Werk van Marjolein Loppies in de Burgerzaal

Looproute van de schapen



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 4 en 4A, het toevoegen van de 

bestemming wonen, het wijzigen van de zijgevel 
en het maken van een balkon en een dakterras, 
wabonummer 51204, ontvangen 2 augustus 
2016

- Camplaan 20, het kappen van 2 lindebomen, 
wabonummer 51369, ontvangen 5 augustus 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Bronsteeweg 10, wijzigen reclame, wabonummer 

46946, ontvangen 6 juli 2016. 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. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vossenlaan 2, aanpassen van de wegen rondom 

de boerderij i.v.m. de verbouw en herinrichting, 
wabonummer 45633, verzonden 5 augustus 2016

- Rembrandtlaan 16, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 47184, 

 verzonden 5 augustus 2016
- Nabij Cruquiushaven, de aanleg van een 

glasvezelkabel, wabonummer 47727, 
 verzonden 5 augustus 2016
- Herenweg 78, de nieuwbouw van een villa, 

wabonummer 41110, verzonden 5 augustus 2016

- César Francklaan 20, het vergroten van de 
badkamer, wabonummer 44802, 

 verzonden 5 augustus 2016
- W. Denijslaan 3, verbouwen van een loggia 
 tot dakkapel, wabonummer 44025, 
 verzonden 12 augustus 2016
- Lanckhorstlaan 32, constructieve doorbraak 

keuken, terugplaatsen balkon en vergroten 
dakkapel op het achtergeveldakvlak en plaatsen 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
44239, verzonden 12 augustus 2016

- Herenweg 101, plaatsen reclame, wabonummer 
45895, verzonden 12 augustus 2016

- Hendrik Andriessenlaan 9, nieuwbouw van een 
woning (gewijzigd uitvoeren eerder verleende 
vergunning met nummer 31026) wabonummer 
47494, verzonden 12 augustus 2016

- Timorstraat 63, het plaatsen van een dakopbouw 
met dakkapel en een dakterras op de 

 uitbouw, wabonummer 47741, 
 verzonden 12 augustus 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-247, 
 plaatsen reclame, wabonummer 44911, 
 verzonden 12 augustus 2016

Melding besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
- Havenstraat 81, melding besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval t.b.v. nieuwbouw locatie 
Havendreef, periode 23 augustus 2016 tot en met 
23 november 2016.  Er is geen bezwaar mogelijk 
tegen deze melding. 

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verwijdering fietswrakken
In navolging op een eerdere publicatie zijn 
op 4 augustus 2016 door de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van bureau Handhaving  
van de gemeente Heemstede de volgende fietsen 
verwijderd.
- Spaarnzichtlaan t.h.v. nr. 1 een paarse damesfiets, 

merk Germaani, met platte achterband
- Raadhuisstraat, t.h.v. nr. 53: een blauwe 

damesfiets, merk Batavus, met platte achterband, 
t.h.v. nr. 88: een zwarte herenfiets, merk Delta, 

met platte achterband
- Binnenweg t.h.v. nr. 149 een zwarte damesfiets, 

merkloos, met platte achterband
Het verwijderen van de fietsen komt voort uit artikel 
5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
van de gemeente Heemstede. De fietswrakken 
zijn voor een periode van 13 weken opgeslagen 
bij de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 te Heemstede, alwaar zij tegen betaling van de 
gemaakte kosten kunnen worden opgehaald.

Melding in/uitrit
Op 10 augustus 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op de Bachlaan 14 2021 EH te Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Afspraak maken 
= niet wachten!
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’.




