
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 augustus 2014

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

Inloopochtend 
burgemeester 
5 september

In deze uitgave:
- Vergadering  
 bezwaarschriftencommissie 
- Handhavingsacties
- Bekendmakingen

Stel u voor. U ziet twee mannen met 
bivakmuts bij de achterburen uit een raam 
klimmen. U belt de politie om de inbraak te 
melden. Ondertussen ziet u de mannen in 
een blauwe bestelbus met hoge snelheid de 
straat uit rijden. Gelukkig kunt u een goed 
signalement van de mannen en de auto 
geven. De politie gaat direct naar ze op zoek 
en start een Burgernetactie. 

Wat is Burgernet?
Burgernet is een unieke samenwerking tussen 
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewerkers van 
bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende 

zaken waarbij een duidelijk signalement 
beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, 
overvallen, vermissingen of doorrijden na een 
ongeval. 

Doe ook mee en wordt BN’er!
Inmiddels zijn er ongeveer 1,5 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Nederland. Heemstede 
telt (op dit moment) 1881 deelnemers. Hoe meer 
mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de 
kans dat de politie snel een verdacht of vermist 
persoon opspoort. Eén op de tien Burgernetacties 
wordt opgelost dankzij tips van deelnemers. Dit 
aantal kan nog succesvoller worden. Help ook 
mee en wordt vandaag nog Burgernetdeelnemer. 
Ga naar www.burgernet.nl en meld je aan. 
Deelname aan Burgernet is gratis.

Ruim 1800 Burgernetdeelnemers 
maken Heemstede veiliger

Lespakket over afvalscheiding
Wethouder Remco Ates en Angeline Kierkels (directeur publieke sector Meerlanden) overhandigden afgelopen 
maandag een lespakket over afvalscheiding aan leerlingen (groep 7) van basisschool de Ark in Heemstede.

Nieuwe fietsen 
voor BOA’s
Vanaf vandaag komt u de Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar (BOA) vaker op de fiets 
tegen. Op deze opvallende fietsen, die zij gisteren 
overhandigd kregen van burgemeester Marianne 
Heeremans, zullen zij voortaan door de wijk fietsen 
om te zorgen dat Heemstede schoon, heel en veilig 
blijft. BOA’s zijn actief op het gebied van parkeren, 
afval, fietsen, honden, wandelbos en water.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Maaslaan 22 het kappen van 1 boom 

wabonummer 14377, 
 ontvangen 11 augustus 2014. 
- Bachlaan 8 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 14386, 
ontvangen 8 augustus 2014. 

- Frans Lisztlaan 42 het uitbreiden van de 
badkamer op de 1e verdieping wabonummer 
14387, ontvangen 12 augustus 2014. 

- Rijnlaan 118 het kappen van 1 boom 
wabonummer 14394, 

 ontvangen 12 augustus 2014. 
- Charlotte van Pallandtlaan 16 het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 14472, 

 ontvangen 11 augustus 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning
 (uitgebreide procedures)
- Von Brucken Focklaan 20 brandveilig gebruik 

voor een verzorgingshuis Heemhaven

  wabonummer 14385, 
 ontvangen 8 augustus 2014. 
- Franz Schubertlaan 37A brandveilig gebruik 

voor het vestigen van een kinderopvang 
wabonummer 14411, 

 ontvangen 13 augustus 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 13219, ontvangen 31 juli 2014. 
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.

- Herenweg 15 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 13793, 
ontvangen 31 juli 2014. 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 
(reguliere procedure)
Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 13219, ontvangen 31 juli 2014. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerlaan 55 het uitbreiden van het 

balkon wabonummer 12876, 
 verzonden 19 augustus 2014. 
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van een verlichte 

zuil wabonummer 13403, 
 verzonden 22 augustus 2014. 
- Dr. Schaepmanlaan 10 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 13719, 
 verzonden 22 augustus 2014. 
- Complex Spaarneborg het aanbrengen van extra 

entreepuien met naamsvoering wabonummer 
13584, verzonden 22 augustus 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 september 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van reclame aan de Zandvoortselaan 69 
  (openbaar)

20.30 uur  bezwaar tegen de herindicatie van hulp 
  bij het huishouden ingevolge de Wmo 
  (niet openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde maatregel 
  in de vorm van strafkorting op grond van 
  de Wwb (niet openbaar)

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

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

Uitgevoerde verwijdering fietsen 
Raadhuisstraat en Herenweg
In onze publicatie van 30 juli 2014 hebben wij de 
verwijdering aangekondigd van:
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 14;
- Een blauwe damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 16;
- Een zwarte fiets, merk Redy Amsterdam, met 

lekke achterband, op de IJzeren Brug tussen 
Raadhuisstraat en Kerklaan;

- Een groene driewieler, zonder merkaanduiding, 
met lekke rechter achterband, achter de bushalte 
Herenweg-Willem Klooslaan.

Verwijdering boot Van ‘t Hofflaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen aan 
grond dat eigendom is van de gemeente:
- Een witte speedboot met rood bankje en interne 

stuurkolom, in een zijtak van de Leidsevaart, aan 
de Van ’t Hofflaan.

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.

De genoemde vaar- en voertuigen zijn op 13 
augustus 2014 in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken na verwijdering. Binnen deze periode kan 
de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en 
zijn voer- of vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties



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’.




