
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 september 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

Vergaderingen 
raadscommissies op 
13 en 14 september

In deze uitgave:
- Vergaderingen 
 raadscommissies september
- Omgevingsvergunningen

De scholen zijn weer begonnen!
Op maandag 4 september zijn de scholen weer 
begonnen. Dit betekent dat veel scholieren 
fietsend of lopend naar school gaan. Velen zijn nog 
onwennig op hun nieuwe route naar school. Veilig 
Verkeer Nederland roept alle weggebruikers op om 
extra rekening te houden met de schoolgaande 
kinderen/jongeren. 
Met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt 
VVN u extra alert op scholieren in het verkeer. Want 
hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe 
beter het is voor de verkeersveiligheid.

Lezing over motivatie bij jongeren
Op donderdag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
bij WIJ de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede een 
lezing over hoe motivatie werkt bij jongeren. 

Huub Nelis, specialist in jongerencommunicatie en 
auteur van de boeken “Motivatie binnenstebuiten” 
en “Puberbrein binnenstebuiten” geeft in zijn verhaal 
veel praktische voorbeelden en tips over de werking 
van motivatie en de invloed die ouders en docenten 

daarop kunnen hebben. De kunst is om jongeren op 
zo’n manier te begeleiden en te inspireren dat ze uit 
zichzelf in beweging komen.

U kunt zich aanmelden voor deze gratis bijeenkomst 
via info@wijheemstede.nl onder vermelding van 
‘Lezing motivatie bij jongeren’. Er zijn maximaal 
200 plaatsen beschikbaar.

Meld je aan als burgerhulpverlener 
bij Hartveilig Heemstede

Hartveilig Heemstede is een georganiseerd netwerk van vrijwilligers die als 
burgerhulpverlener binnen 6 minuten de reanimatie met AED opstart bij 
een hartstilstand. Hiermee kunnen ze de overlevingskans van het slachtoffer 
vergroten. In Heemstede zijn 12 AED’s beschikbaar, die op strategische 
plaatsen verdeeld over de gemeente in beveiligde buitenkasten zijn 
opgehangen. Hartveilig Heemstede zoekt nog altijd vrijwilligers. Heb je een 
EHBO-diploma of ben je bereid een cursus te volgen? Meld je dan aan als 
vrijwilliger op hartveiligheemstede.wordpress.com

Bekendmaking Wet milieubeheer
Besluit op verzoek om handhaving 
Glipperweg 4
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
besluit, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, een verzoek om 
handhavend op te treden tegen het onvergund 
in werking zijn van een inrichting voor de opslag 
van baggerspecie op het perceel Glipperweg 4 te 
Heemstede toe te wijzen.

Inzage
Het besluit ligt van 7 september tot en met 
11 oktober 2017 ter inzage:
- tijdens openingstijden bij Omgevingsdienst 

IJmond (zie website)
- via www.odijmond.nl
- telefonisch afspraak maken bij Omgevingsdienst 

IJmond

- tijdens openingstijden in de publiekshal van 
 het raadhuis in Heemstede

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot en met 11 oktober 2017 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede door toezending van 
een bezwaarschrift. In geval van spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.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’.

Vergaderingen raadscommissies 
september
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
openbare vergaderingen op respectievelijk 
woensdag 13 en donderdag 14 september 2017 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Agenda  commissie Middelen 13 september
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 14 juni 2017
- Spreekrecht burgers
- Korte presentatie over informatieveiligheid
- Principebesluit tot afbouw aandeelhouderschap 

Eneco Groep NV (A-stuk)
- Wijzigingsverordening Verordening heffing en 

invordering van leges 2017 (A-stuk)
- Wijziging Beheerverordening Algemene 

begraafplaats Heemstede en Verordening 
heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 
(A-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda  commissie Ruimte 14  september
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 september 2017
- Spreekrecht burgers

- Vaststellen uitvoeringsprogramma 2017-2018 
Nota duurzaamheid (A-stuk)

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning stal + 
schuur boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2) 
(A-stuk)

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
sterrenwacht Groenendaalse bos (A-stuk)

- Het pontje Meermond vervangen door een brug 
(B-stuk)

- Voorlopige vaststelling uitbreiding parkeren 
Indische wijk (B-stuk)

- Te nemen verkeersmaatregelen 
Groenendaalkwartier 30km/u

- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie 
Samenleving vervalt in september. 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. 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

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- Per 23 juni 2017: de heer R.A. Naipal, 
 geboren 03-02-1984, Zandvoortselaan 68

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar 
maken’

Verwijdering vaartuig Vondelkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen.

- Een naamloze, blauwe open stalen boot, in de 
Houtvaart aan de Vondelkade naast ligplaats 
VDK001.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
tot en met 20 september 2017 de gelegenheid 
dit vaartuig te verwijderen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Jacob van Campenstraat 37, het bouwen van een 

overkapping voor 1 fiets, wabonummer193444, 
ontvangen 22 augustus 2017

- Roemer Visscherplein naast entree P+R-terrein, 
kadastraal Heemstede B 10358, het plaatsen van 
een verlichte klokmast met P+R-aanduiding, 
wabonummer 193455, ontvangen 22 augustus 
2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Paulus Potterlaan 9, het uitbreiden van het 

woonhuis en maken dakterras, wabonummer 
172969, verzonden 30 augustus 2017

- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan, 
nieuwbouw 9 woningen, wabonummer 163246, 
verzonden 1 september 2017

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

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze 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. 
Als het vaartuig na 13 weken niet is opgehaald, 
zullen burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig te verkopen of te vernietigen.

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




