
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 augustus 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Deze week een lichte versie van 
HeemstedeNieuws
In deze vakantieweek vindt u een beperkt aantal nieuwsberichten en de officiële 
bekendmakingen in HeemstedeNieuws. U leest het laatste nieuws van ons op 
www.heemstede.nl, Facebook.com/gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede

De intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken van de gemeente Heemstede is 

op zoek naar een: 

Applicatiebeheerder 
Sociaal Domein 

(36 uur)
Ben je op zoek naar een brede, 

zelfstandige en afwisselende functie 
op een afdeling die voor mensen het 

verschil maakt?

Reageer dan snel en 
bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 9A, het kappen van 21 bomen,

wabonummer 318879, ontvangen
8 augustus 2018

- Sportparklaan 3, brandveilig gebruik
noodlokalen Nicolaas Beetsschool,
wabonummer 319081, ontvangen
8 augustus 2018

- Van Merlenlaan 17, het kappen van een
beuk, wabonummer 318648, ontvangen
6 augustus 2018

- Zandvoortselaan 144, constructieve
wijziging en gedeeltelijk vernieuwen
dakkapel op voorgeveldakvlak,
wabonummer 318058, ontvangen
6 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Beatrixplantsoen 100, het plaatsen van

een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 309957, verzonden
14 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Tentoonstellingen raadhuis
Burgerzaal
De veelzijdige fotograaf Dirk Teeuwen 
exposeert met foto’s in de Burgerzaal. Deze 
bijzondere expositie is nog tot eind september 
te zien.

Publiekshal
In de publiekshal is tot en met september werk 
te zien van Truus van Alphen. Truus is van alle 
markten thuis, Zij exposeert beelden, objecten, 
schilderijen en tekeningen.

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten 
en/of vergaderingen.

24 t/m 26 augustus 
Muziekfestival Mysteryland en meer...
Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus 
wordt in het Haarlemmermeerse Bos en in 
de Groene Weelde bij Hoofddorp/Vijfhuizen 
voor de zestiende keer het muziekfestival 
Mysteryland georganiseerd. In hetzelfde 
weekend is bij Amsterdam ook het festival 
Wooferland (Houtrak). Hou rekening met 
extra drukte op de toegangswegen en 

geluidsoverdracht. Met vragen, opmerkingen 
of klachten over Mysteryland kunt u contact 
opnemen met de gemeente Haarlemmermeer 
via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852 
(telefonisch ook tijdens het festivalweekend 
bereikbaar). 
De organisatie van Mysteryland is bereikbaar 
via buurtgenoten@mysteryland.com

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte polyester boot, genaamd Victor,

op de passantenplaatsen, zijde Havenstraat

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 5 september 2018 
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water 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.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Havenstraat

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. Dit kan 
digitaal via heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het raadhuis 
of via telefoonnummer 14 023.



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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.




