
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 september 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

Vergadering commissie 
Ruimte 11 september

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Gezocht: ogen en oren in de wijk
Hondenbezitters kennen de wijk en wandelen 
hier dagelijks. Zij herkennen snel wat 
‘gewoon’, ‘ongewoon’ of ‘verdacht’ is. Daarom 
zoekt de politie de samenwerking op met 
hondenbezitters in de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort. Met dit project 
wil de politie de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk vergroten. Dit wil zij doen door de 
samenwerking tussen bewoners, gemeenten 
en politie te verbeteren.

Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan 
het project ‘Ogen en Oren’ dan bent u hierbij van 
harte uitgenodigd tijdens de bijeenkomst op 
woensdagavond  24 september om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het raadhuis in Heemstede. De 
politie geeft dan een presentatie over dit project.
 
Tijdens de bijeenkomst worden praktijkvoorbeelden 
getoond waarbij de rol van de burger van 
onschatbare waarde is gebleken. Er wordt advies 
gegeven over hoe u snel in contact komt met 
de politie. Maar ook wat van belang kan zijn 
tijdens het melden van een verdachte situatie 
zoals signalement en kenteken. Verder een 

praktijkvoorbeeld waarbij een diensthond en zijn 
begeleider laten zien wat de hond ‘kan, doet en 
mag’ tijdens zijn werk.
 
Aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer, 
woonplaats en aantal deelnemers. De avond begint 
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. 
Parkeren kan (gratis) aan de achterzijde van het 
raadhuis (raadhuisplein 1 in Heemstede).
NB. De avond is helaas niet toegankelijk voor uw 
viervoeter.

Evenementenkalender 2015
In overleg met de omringende gemeenten in de 
regio Kennemerland is wederom besloten een 
regionale evenementenkalender samen te stellen. 
Op deze kalender zullen alle meldingen voor grote, 
potentieel risicodragende evenementen geplaatst 
worden. Hulpdiensten zoals brandweer, politie en 
de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 

en Rampen (GHOR) hebben hiermee een beter 
overzicht over de grote evenementen die in de 
regio worden georganiseerd en kunnen advies 
geven over veiligheid.
Wanneer grote evenementen binnen de regio 
samenvallen kan, in verband met de inzet van 
hulpdiensten, het ongewenst zijn dat deze 
evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat 
geval wordt, in overleg met de organisatoren, 
gezocht naar alternatieve data.
 
Evenement melden
Bent u van plan in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, doe 
hiervan dan vóór 1 november 2014 melding 
zodat beoordeling kan plaatsvinden. U kunt een 
meldingsformulier opvragen via e-mailadres 
PostbusAJZ@heemstede.nl.
 
Kijk voor meer informatie over het organiseren van 
grote evenementen op www.heemstede.nl.

Op woensdag 10 september van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De workshop is voor ouders met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op 

de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.  Heeft u 
interesse voor deze (gratis) workshop, schrijf u 
dan in via www.cjgheemstede.nl. Kijk voor meer 
informatie over de methode Positief Opvoeden op 
www.positiefopvoeden.nl.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 1 het vervangen van 

bestaande aanbouwen wabonummer 14465, 
ontvangen 17 augustus 2014. 

- Jan van den Bergstraat 16 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14517, ontvangen 18 augustus 2014. 

- Glipper Dreef 171 het doorbreken van een 
draagmuur wabonummer 14518, ontvangen 18 
augustus 2014. 

- Franz Lehárlaan 105 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14577, ontvangen 19 augustus 2014. 

- Raadhuisstraat 42 het wijzigen van de voor- en 
zijgevel wabonummer 14609, ontvangen 19 
augustus 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 

fietsenschuur en een vlaggenmast wabonummer 
14237, ontvangen 5 augustus 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 118 het verwijderen van een deel 

van een dragende muur wabonummer 13651, 
verzonden 1 september 2014. 

- Offenbachlaan 4 het doorbreken van een muur 
wabonummer 13490, verzonden 29 augustus 
2014.

- Reggelaan 18 het bouwen van een erker aan de 
voorgevel wabonummer 13658, verzonden 29 
augustus 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 11 september  2014 
om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
De vergaderingen commissie Middelen en 
Samenleving komen deze maand te vervallen.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 11 september  2014
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-omgevingsvergunning en 

verhaalsovereenkomst planschade 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (A-stuk)

- Vervanging Kwakelbrug (B-stuk)
- Oplegnotitie Nota duurzaamheid 2012-2016 

(B-stuk)
- Attentieverhogende maatregel 

voetgangersoversteekplaats Kerklaan 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Definitief vaststellen Milieuhandhavingsbeleid 

2014 (C-stuk o.v.v. VVD)
- Renovatie Openbare Verlichting 2014, 
 vaststelling plan (C-stuk o.v.v. VVD)

- Vervangen hoofdpost en telemetrie gemalen, 
start project (C-stuk o.v.v. VVD)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie aan over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
Alle stukken liggen ook ter inzage in de publiekshal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 11 september 2014 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 11 september 2014
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 16 juni 2014
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Drank- en 
horecavergunning
Op 26 augustus 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf te verlenen aan De Vleeschhouwerij, 
Raadhuisstraat 28. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene en Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Nieuwe 
regelgeving
Handhavingsbeleid 2014 
(Milieudienst IJmond)
Op 27 mei 2014 heeft het college het 
Handhavingsbeleid 2014 (Milieudienst IJmond)  
vastgesteld. Hiermee is het voorheen geldende 
Handhavingsbeleid vervallen. 

Integraal veiligheidsbeleid 2014-2018
Op 26 juni 2014 heeft de raad het Integraal 
veiligheidsbeleid 2014-2018 vastgesteld. 
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

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’.




