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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 Heemstede via
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunningen

De schapen komen weer naar Groenendaal
Komt dat zien! Al weer voor het derde jaar komt 
een kudde van zo’n 100 schapen ons helpen 
bij het onderhoud van het groen in wandelbos 
Groenendaal. Op zondagochtend 20 augustus 
lopen de schapen, begeleid door een herder met 
honden, vanaf circa 9.00 uur vanuit Aerdenhout (bij 
de rotonde Zandvoorterweg) over de openbare 
weg in ongeveer een uur naar Heemstede. 

Route
De kudde volgt de volgende route: 
Zandvoortselaan, station, Leidsevaartweg, 
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 ook dit jaar weer alleen in het 
zuidelijke deel van Groenendaal waar honden niet 
zijn toegestaan. Hier zijn ze tussen 20 augustus 
en 17 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 17 september vanaf circa 9.00 
uur vertrekken de schapen weer uit het bos. Ze 
volgen daarbij dezelfde route als bij aankomst. 

Looproute van de schapen

Melding verwijdering gemeentelijke 
bomen
Bartoklaan 1 abeel, (instabiel, scheef hangend op parkeerdek)
J. Dixlaan 3 essen (essentaksterfte)
Heemsteedse Dreef t.h.v. 235  1 eik (dood)
Kerklaan t.h.v. 58   1 es (dood)
Kohnstammlaan bij pad grasveld 2 kastanjes (kastanjebloedingsziekte)
Lorentzlaan 1 es (essentaksterfte)
Orchideeenlaan t.h.v. 26  1 linde (dood)
Raadhuisplein-Van Merlenlaan 2  eiken uit de rij van 5 naast tuin raadhuis (dunning rijbeplanting)
Coby Riemersmalaan t.h.v. 23 1 els (dood)
Romeinlaan t.h.v. 63 1 robinia (dode kroon)
Dr. Schaepmanlaan t.h.v. 53 1 lijsterbes (dood)
J.P. Strijboslaan bij gazon/water  1 es (dood)
Te Winkelhof  1 haagbeuk (slechte vitaliteit)
Zandvaartkade-Heemsteedse Dreef  1 populier (slechte kroon, takbreuk)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 30 augustus 2017 reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop geen 
mogelijkheid tot bezwaar is.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Kennemeroord, het kappen van een eik, 

wabonummer 185857, ontvangen 2 augustus 
2017

- Spaarnzichtlaan 9B, aanpassing poort in 
erfafscheiding, wabonummer 186325, 

 ontvangen 4 augustus 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan t.h.v. 1, 3, 5, 7, het plaatsen van 

een geluidschutting, wijzigen gebruik grond 
van “groen” naar “wonen” en kappen 3 bomen, 
wabonummer 174442, ontvangen 12 juli 2017

- Havenstraat 49, installatie op het dak, 
wabonummer 179718, ontvangen 24 juli 2017 

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
- Anna Blamanlaan t.h.v. 1, 3, 5, 7, het plaatsen van 

een geluidschutting, wijzigen gebruik grond 
van “groen” naar “wonen” en kappen 3 bomen, 
wabonummer 17442, ontvangen 12 juli 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Wilhelminaplein, aanlegvergunning herinrichting 

Wilhelminaplein i.v.m. archeologische waarde, 
wabonummer 175844, verzonden 11 augustus 
2017

- Amstellaan 1, het plaatsen van een carport, 
wabonummer 178008, verzonden 11 augustus 
2017

- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van een 
overkapping, wabonummer 179576, verzonden 
11 augustus 2017

- Jeroen Boschlaan 23, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164147, 
verzonden 11 augustus 2017

- Jeroen Boschlaan 21, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164108, 
verzonden 11 augustus 2017

- Leidsevaartweg tegenover nr. 79, 
werkzaamheden uitvoeren aan bestaande 
waterleiding, wabonummer 180036, verzonden 
11 augustus 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’

Verkeersbesluiten
Laad- en loshaven Julianalaan
Het wijzigen van de venstertijden van de laad- en 
loshaven in de Julianalaan naar 8.00-11.00 uur. 

Elektrische laadpunten parkeerterrein 
Van der Waalslaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op het 
parkeerterrein naast Van der Waalslaan 25 voor 
het laden van elektrische auto’s.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 14 
augustus 2017 zes weken ter inzage in het raadhuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.




