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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 (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:
- Onderzoek 
 veiligheidsmonitor
- Omgevingsvergunningen

Op donderdag 4 september om 16.00 uur 
opent wethouder Christa Kuiper in de 
burgerzaal van het raadhuis in Heemstede de 
expositie van Harrie Hablous. U bent vanaf 
15.45 uur van harte welkom om onder het 
genot van een hapje en drankje de expositie te 
bezichtigen. 

De expositie vertoont fotografisch en grafisch werk 
omlijst door poëzie en laat een stemmingsbeeld 
zien van recent werk zoals ‘Een getijdegebied van 
werkelijkheid en fantasie’, ‘Eilanden van licht’ en 
‘Courants violents, lumiére en voyage, Paysages 
d’eau’.
Harrie Hablous draagt enkele van zijn gedichten 
voor. Kees van Boxtel, bansuri fluitist, verzorgt de 
muzikale omlijsting met Indiaanse Sjamanen muziek 
“Helende geluiden”.

Deze expositie is nog tot en met vrijdag 24 oktober 
2014 tijdens kantooruren te bezichtigen in de 
burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

Expositie Harrie Hablous

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 september 
2014 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de 
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten 
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
5 september

Werkzaamheden aan N201 tussen 
Heemstede en Hoofddorp
De provincie Noord-Holland voert vanaf 25 
augustus tot 4 december 2014 in meerdere 
fases onderhoud uit aan de provinciale weg 
N201 en het er naast gelegen fietspad. De 
werkzaamheden vinden plaats op de N201 
tussen de Javalaan in Heemstede en de kruising 
met de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp. 

Tijdens de werkzaamheden is voor beide richtingen 
altijd één rijstrook voor het verkeer beschikbaar. 
Weggebruikers moeten rekening houden met 
vertragingen en worden geadviseerd om te rijden 
via de A9/Driemerenweg. Om de overlast voor het 
verkeer te minimaliseren vinden de werkzaamheden 
zoveel mogelijk plaats in de avond en nacht en op 
doordeweekse dagen tussen 20.00 uur en 05.00 
uur. Van 1 september tot en met 19 september 
2014 wordt er gewerkt aan het wegdeel tussen 
de Javalaan (gemeente grens) en de kruising 
Bennebroekerdijk/Cruquiusdijk.

Meer informatie
Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden 
op www.infoN201.nl of bel naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 
(gratis).



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ter hoogte van Cruquiusweg N201 het 

vervangen van een bestaande hardhouten 
damwand door een stalen damwandconstructie 
wabonummer 14138, 

 ontvangen 4 augustus 2014. 
- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 

fietsenschuur en een vlaggenmast wabonummer 
14237, ontvangen 5 augustus 2014. 

- Reinier van Holylaan 19 het oprichten van een 
woning wabonummer 14243, 

 ontvangen 7 augustus 2014. 
- Leidsevaartweg, kadastraal bekend B 9531 

de bouw van 5 inloopstallen t.b.v. paarden 
die hobbymatig worden gehouden, een 

overkapping t.b.v. opslag materialen wabo-
nummer 14244, ontvangen 8 augustus 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Burgemeester van Doornkade 4 het kappen van 

1 esdoorn wabonummer 13656, verzonden 15 
augustus 2014. 

Ontheffing van werktijdenregeling 
bouwbesluiten ten behoeve van 
werkzaamheden aan de Cruquiusweg
Vanaf week 35 tot en met week 47 worden van 
20.00 uur tot 5.00 uur werkzaamheden verricht aan 
de Cruquiusweg vanaf nummer 47 (gemeentewerf ) 
tot aan de gemeentegrens. Volgens artikel 8.3 lid 1 

Bouwbesluit 2012 moeten de werkzaamheden op 
werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 
uur worden uitgevoerd. 
Wij hebben besloten op grond van artikel 8.3 
lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen 
van het verbod buiten deze werktijden 
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit 
voor bovengenoemde periode en werktijden. 
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de 
werkzaamheden op genoemde tijden uit te voeren 
wordt grote verkeershinder voorkomen. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
dit besluit. Het besluit is verzonden op 19 augustus 
2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
het seniorenappartement Meijerslaan 332 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 

behoeve van de bewoonster (verzonden 18 
augustus 2014). Het besluit ligt vanaf 21 augustus 
2014 zes weken ter inzage. 

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

Verkeersbesluit

Onderzoek ‘Veiligheidsmonitor’ 2014 van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 
maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? 
Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn 
enkele van de vragen die in het kader van 
Veiligheidsmonitor worden gesteld aan een 
aantal inwoners. 
 

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar 
criminaliteit, onveiligheid, overlast in de buurt, 
en het optreden van gemeente en politie. Dit 
onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk 
niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is 
inmiddels begonnen; de resultaten worden in maart 
2015 verwacht. 
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 

onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar 
veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door I&O Research, in nauwe samenwerking met 
het Centraal Bureau van de Statistiek. 

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een 
uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van 
de Veiligheidsmonitor in te vullen op internet.

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 14-
08-2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J.W.E. van Wooning-Compier, 
 geboren op 20-02-1967, Franz Lehárlaan 110

- D.W. van Goinga, 
 geboren op 28-11-1953, Eikenlaan 43

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).




