
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 augustus 2015

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:
- Training voor kinderen van 
 gescheiden ouders
- Omgevingsvergunningen

Afscheidsreceptie wethouder 
Pieter van de Stadt 
Op maandag 7 september neemt wethouder 
Pieter van de Stadt afscheid van de gemeente 
Heemstede. Iedereen die hem persoonlijk 
gedag wil zeggen, is van harte uitgenodigd 
voor de afscheidsreceptie, vanaf 16.30 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis 
(Raadhuisplein 1). 

Zoals eerder bekendgemaakt, wordt Pieter van 
de Stadt op 14 september geïnstalleerd als 
burgemeester van Lansingerland. Daarmee komt 
een einde aan zijn wethouderschap bij de gemeente 
Heemstede. Hij heeft zich vanaf 2004 ingezet voor 
‘zijn’ Heemstede, eerst als gemeenteraadslid voor de 
VVD en vanaf 2006 als wethouder.

Benoeming nieuwe wethouder
De beoogde opvolger is mw. H.M.A. (Heleen) 

Hooij. Zij zal op dinsdag 1 september tijdens de 
raadsvergadering benoemd en beëdigd worden. 
Heleen Hooij is twaalf jaar raadslid geweest voor de 
VVD Heemstede; van 
2002 tot 2014. In die 
periode was zij van 
2004 tot 2010 tevens 
fractievoorzitter. Ook 
was zij twaalf jaar lid 
van de Commissie 
Ruimte en tien jaar 
lid van de Commissie 
Middelen, waarvan 
vier jaar als 
voorzitter. Ook 
was zij geruime 
tijd lid van de 
Auditcommissie. 

Ondertrouw verandert vanaf 1 september
Vanaf 1 september 2015 doet u geen 
huwelijksaangifte (ondertrouw) of aangifte van 
geregistreerd partnerschap meer. Heeft u plannen 
om met elkaar in het huwelijk te treden of een 
geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan legt 
u hiervoor voortaan een verklaring af. Dit doet u 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de 
gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd 
partnerschap aangaat. 

Wat er verandert
- Het afleggen van de verklaring wordt volledig 

gratis.
- U hoeft niet langer in de woonplaats van één van 

beide partners in ondertrouw te gaan.

Wat hetzelfde blijft
- De melding van voorgenomen huwelijk/

geregistreerd partnerschap doet u minstens 
2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of 
geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na 
de melding langer dan 1 jaar met trouwen of het 
aangaan van het geregistreerd partnerschap? 
Dan moet u opnieuw verklaring over uw 
voornemen afleggen.

- U heeft in sommige gevallen nog steeds 
aanvullende documenten nodig voor het 
aangaan van een huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap.

Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl. 
“Zoek op huwelijk.”

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 3 september 2015 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een besluit op een 
  Wob-verzoek (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 

  omgevingsvergunning voor de bouw 
  van een carport (openbaar)
Dit 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.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Drieherenlaan 26, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26421, ontvangen 7 
augustus 2015

- Hageveld 7, het kappen van een es, 
wabonummer 26425, ontvangen 7 augustus 
2015

- Herenweg 89, het kappen van een haagbeuk, 
wabonummer 26447, ontvangen 7 augustus 
2015

- Oudemanslaan 9, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, wabonummer 
26501, ontvangen 10 augustus 2015 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 24367, ontvangen 24 juni 2015. 
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 121, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 25808, 
ontvangen 23 juli 2015. 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 211, het plaatsen van 2 dakkapellen 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 25766, 
ontvangen 22 juli 2015, reguliere procedure. 
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)
- Waterpark 49, het inpandig plaatsen van een 

verschuifbare transparante balkonbeglazing, 
wabonummer 22383, verzonden 19 augustus 
2015

- P.C. Hooftkade 6, het plaatsen van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, wabonummer 24457, 
verzonden 21 augustus 2015

- Nijverheidsweg 45, herbouw van een loods, 
wabonummer 24674, verzonden 21 augustus 
2015

- Amstellaan 10, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23756, 
verzonden 21 augustus 2015

- Franz Lehárlaan 23, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 25017, verzonden 21 
augustus 2015

- Frans Lisztlaan 14, het uitbreiden van een 
woonhuis en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 25273, 
verzonden 21 augustus 2015

- Herenweg 89, het kappen van een haagbeuk, 
wabonummer 26447, verzonden 21 augustus 
2915

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Herenweg 211, het plaatsen van 2 dakkapellen 

in het voorgeveldakvlak, wabonummer 25766, 
ontvangen 22 juli 2015, Belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

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’.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Offenbachlaan 65 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. (verzonden: 18 augustus 2015).

Het besluit ligt vanaf 27 augustus 2015 zes weken 
ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Kijk voor meer informatie bij Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Training voor 
kinderen van 
gescheiden ouders
Op vrijdag 11 september starten twee 
‘Kind in EchtscheidingsSituatie (KIES)’ 
trainingen op de Voorwegschool in 
Heemstede. KIES is een laagdrempelige 
spel- en praatgroep voor kinderen, gericht 
op het verwerken van de scheiding. Er 
starten twee verschillende groepen, één 
voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en één voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

Tijdens acht bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, thema’s 
aan bod die op dat moment spelen. Voor 
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin biedt sinds een aantal jaren de 
KIES training aan. Kinderen die aan deze training 
hebben meegedaan waren enthousiast. De 
ouders gaven aan dat hun kinderen door de 
training vrolijker zijn geworden en beter voor 
zichzelf opkomen. Heeft u nog vragen of wilt 
u uw kind aanmelden neem dan contact op 
met Francien Degewij. U kunt haar telefonisch 
bereiken op 06-44327513 of via e-mail 
fdegewij@kontext.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl bij 
‘themabijeenkomsten en cursussen’.




