
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 augustus 2017

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 ons op Twitter 
en Facebook

In deze uitgave:
- Gemeente zoekt Inspecteur 
 Bouw- en Woningtoezicht
- Omgevingsvergunningen

Op zondag 3 september 2017 start de nieuwe 
dienstregeling van Connexxion. In Heemstede gaan 
dan twee nieuwe buslijnen rijden. Dit zijn de lijnen 
7 en 14. 

Lijn 7 
Rijdt tussen het station Heemstede-Aerdenhout 

Vrijdag 1 september
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 1 september 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.

Nieuwe busroutes en haltes Connexxion
en het Spaarne Gasthuis. Hiervoor zijn nieuwe 
bushaltes gemaakt bij de entree van het Spaarne 
Gasthuis, de César Francklaan, de H.W. Mesdaglaan 
en op het Jan Miense Molenaerplein. Daarnaast 
stopt de bus op bestaande haltes van de 
Heemsteedse Dreef en het station Heemstede-
Aerdenhout.

Lijn 14 
De nieuwe route is: Hillegom station – Bennebroek 
– De Glip - Station Heemstede-Aerdenhout- station 
Haarlem- pont Buitenhuizen (heen en terug). In 
Heemstede zijn er nieuwe haltes bij de Linnaeushof 
en bij de Prinsenbrug op De Glip.
De dienstregeling van lijn 14 is zo gemaakt dat er 
ongeveer een half uur zit tussen lijn 4 en lijn 14 op 
het trajectdeel waar deze elkaar overlappen. 

Overige buslijnen
De andere buslijnen in Heemstede blijven dezelfde 
route rijden als nu, maar kunnen gewijzigde 
vertrektijden hebben. Kijk voor de actuele 
dienstregelingen en de reisplanner op 
www.connexxion.nl 

Bestuurlijke ervaring
U wilt graag uw bestuurlijke ervaring en expertise 
inzetten, organiseren en voorbereiden van 
activiteiten of u toeleggen op het secretarisschap? 
Er zijn diverse mogelijkheden bij onder andere 
Stichting Podia Heemstede, De Zonnebloem, 
Humanitas of de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek. We horen graag van u!

Gastheer/gastvrouw 
kunsttentoonstellingen
Het kunstfort te Vijfhuizen is op zoek naar 
vrijwilligers die een dagdeel per week gastheer/
gastvrouw willen zijn bij kunsttentoonstellingen. De 
taken bestaan o.a. uit het ontvangen van bezoekers, 
verkoop van kaarten en promotiematerialen.

Opvoedondersteuner
Als vrijwilliger bezoekt u gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-14 jaar. U biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische hulp. 

Aan de slag als vrijwilliger!
Vacature Top 3

De voorbereidingscursus hiervoor start binnenkort 
weer, meld u snel aan!

Vrijwilligerspunt op de weekmarkt 
13 september 2017
Kom in gesprek met ons op de weekmarkt aan de 
Valkenburgerlaan en laat u informeren over wat 
er nog meer aan vrijwilligerswerk te doen is in 
Heemstede!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl



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’.

Gemeente Heemstede zoekt: 

Inspecteur Bouw- en 
Woningtoezicht 

(36 uur)

Ben jij in staat om op een nauwkeurige en 
klantgerichte manier bouwinspecties uit te 

voeren? Sta jij stevig in je schoenen en ben je 
toe aan een volgende stap in jouw carrière? 

Dan zijn wij op zoek naar jou.

 Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 7 september 2017 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het 
  wijzigen van de bestemming 
  bedrijfsruimte naar woonruimte op 
  Cruquiusweg 116A - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Bekendmaking Wet 
milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften Hendrik 
Andriessenlaan
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit ‘lozen buiten 
inrichtingen’ maatwerkvoorschriften op aan 
Heijmans Wegen B.V. met betrekking tot het lozen 
van bemalingswater op het gemeentelijk riool aan 
Hendrik Andriessenlaan te Heemstede in de periode 
van 4 september tot en met 8 september 2017.

Inzage
De beschikking ligt tijdens openingstijden van 
31 augustus tot 12 oktober 2017 ter inzage:

- bij Omgevingsdienst IJmond. Maak telefonisch 
een afspraak op werkdagen tussen 09.00 uur en 
17.00 uur of via www.odijmond.nl

- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede, 
zie www.heemstede.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 12 oktober 2017 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
In geval van spoedeisende belangen kan een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Irislaan 18, het bouwen van een dakverdieping, 

wabonummer 189726, ontvangen 11 augustus 
2017

- Jhr. Mr. J. Loudonstraat 13, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
189746, ontvangen 11 augustus 2017

- Bernard Zweerslaan 20, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
191026, ontvangen 14 augustus 2017

- Beelenlaan 50, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, wabonummer 
191408, ontvangen 15 augustus 2017

- Burgemeester van Lennepweg 54, het plaatsen 
van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, ontvangen 16 augustus 2017

- Julianaplein 1, het plaatsen van hekwerken 
inclusief poorten en 1 berging. wabonummer 
191689, ontvangen 9 augustus 2017

- Nijverheidsweg 43, het kappen van een berk, 
wabonummer 189965, ontvangen 12 augustus 
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 179486, 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 
afwijken bestemmingsplan
- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 179486, ontvangen 24 juli 2017 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 

daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163903, ontvangen 19 juni 2017 

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 september 
2017 hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




