
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 14 september 2016

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 via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Besloten vergadering 
 commissie Ruimte
- Omgevingsvergunningen

Registreer uw eigendommen met de app
Stop heling
Dieven verdienen geld aan de verkoop 
van gestolen spullen. Het illegaal kopen 
en verkopen van gestolen spullen noemen 
we heling. Op stopheling.nl vindt u tips 
om heling te voorkomen. Een van die tips 
is het registreren van uw waardevolle 
eigendommen. Dat kan heel eenvoudig 
met de Stop Heling-app. 

Noteer altijd het serienummer als u een nieuw 
product gekocht hebt. Een serienummer is 
uniek voor het product. En na diefstal kunnen 
uw waardevolle spullen zo altijd herkend en 

teruggevonden worden. Hoe werkt het? U noteert 
de serienummers van uw waardevolle spullen in de 
Stop Heling-app en maakt van kostbare spullen die 
geen serienummer hebben een foto. U upload de 
foto vervolgens via de Stopheling-app.
Doe na diefstal van uw eigendommen altijd 
aangifte bij de politie. Dankzij de registratie van uw 
eigendommen in de Stop Heling-app kunt u snel 
nagaan welke belangrijke spullen ontvreemd zijn 
en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel 
informeren. Dit vergroot de kans dat u uw spullen 
terug krijgt. Bovendien helpt u de politie bij het 
opsporen van de dief.

Overeenkomst voor groene 
vrijwilligersprojecten
Op woensdag 7 september 2016 ondertekenden 
Heleen Hooij, wethouder openbare ruimte en 
Franke van der Laan, directeur van Stichting 
MEERGroen een overeenkomst om afspraken vast te 
leggen over natuurbeheer en inzet van vrijwilligers 
in Park Meermond. Deze overeenkomst wordt het 
voorbeeld voor toekomstige (vrijwilligers)projecten 
rond het beheer van openbare groengebieden in 
Heemstede. 

Maak kennis met MeerGroen in 
Park Meermond
Kom zelf zien wat Stichting MEERGroen in Park 
Meermond doet. Op Nationale Burendag vrijdag 23 

september van 12.30 tot 15.00 uur bent van harte 
welkom op het oogstfeest. Kijk op Facebook ‘Spelen 
met natuur op Meermond’ voor meer informatie.

Evenement
Op 8 september 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van een 
hardloopevenement genaamd “Heemstede Loop” 
op zondag 30 oktober 2016 van 10.00 tot 
15.00 uur.

De start vindt plaats op de Sportparklaan en 
de finish is op het parkeerterrein voor Nieuw 
Groenendaal aan de Sportparklaan. De Familyrun 
start om 11.00 uur en loopt via de route 
Sportparklaan, Glipper Dreef, Valkenburgerlaan, 
Voorweg, Achterweg, Meerweg, Meer en Boslaan, 
Sportparklaan. De 5-kilometerloop start om 12.00 
uur en de 10-kilometerloop start om 13.00 uur. 
Beide gaan via de route Sportparklaan, Glipper 
Dreef, Bosbeeklaan, Burgemeester van Rappardlaan, 
Adriennelaan, Torenlaan, Herenweg, Oudemanslaan, 
Hugo de Vriesplein, Melchior Treublaan, 
Burgemeester Van Doornkade, Van Merlenlaan, 
Raadhuisplein, Valkenburgerlaan, Lentelaan, 
Groenendaalkade, Herfstlaan, Voorweg, Achterweg, 
Meerweg, Meer en Boslaan, Sportparklaan. Vervolg op volgende bladzijde

Op zondag 30 oktober 2016 mogen, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor 
autoverkeer:
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg tot en 

met het kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van 09.00 tot 14.30 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 11.05 
tot 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan,in beide 
richtingen, van 12.05 tot 12.15 uur en van 13.05 
tot 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter hoogte 
van Sportparklaan/Glipper Dreef tot en met hoek 
Bosbeeklaan van 12.05 tot 12.15 uur en van 13.05 
tot 13.15 uur

- De Bosbeeklaan en Burgemeester van 
Rappardlaan van 12.15 tot 13.50 uur



Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)

Bekendmaking 
Wet milieubeheer 

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heemstede heeft het voornemen om 
de volgende persoon ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- Per 7 september 2016, de heer A.L. Garcia Ramos, 

geboren op: 22-12-1986, adres: Kastanjelaan 1A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131 vijfde lid van het Activiteitenbesluit, 
maatwerkvoorschriften op aan:
- Sfeervol bijzonder / mooi, gelegen aan Jan 

Miense Molenaerplein 8 te Heemstede. 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer van 
afvalwater.

Inzage stukken
De beschikking ligt tijdens werkuren van 
15 september tot 27 oktober 2016 ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis en via 
www.odijmond.nl 

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 27 oktober 2016 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Ook kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Zie ook : ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Anton Mauvestraat 6, het plaatsen van een 

dakkapel in het zijgeveldakvlak, uitbreiden terras 
en badkamer, wabonummer 54675, ontvangen 
28 augustus 2016

- Belle van Zuylenlaan 24, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
55208, ontvangen 30 augustus 2016

- Jan van den Bergstraat 14, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 55680, ontvangen 1 september 
2016

- Snelliuslaan 1, het plaatsen van een raam in de 
zijgevel, wabonummer 55749, ontvangen 

 30 augustus 2016
- Zandvoortselaan 168, het vergroten van 

de zolderverdieping door het maken van 
een topgevel en aanpassen kapconstructie, 
wabonummer 57267, ontvangen 28 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 52172, ontvangen 
10 augustus 2016

Omgevingsvergunningen
 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 omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 119 t/m 139, wijzigen 

bestemming groen in bestemming ‘wonen 
buiten bouwvlak’ en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 50232, verzonden 9 september 
2016

- Hendrik de Keyserlaan 5, doorbraak draagmuur 
op de begane grond, wabonummer 49157, 
verzonden 9 september 2016

- T-splitsing Nijverheidsweg en Kwakelpad, het 
plaatsen van een verwijzingsbord, wabonummer 
45929, verzonden 9 september

- Binnenweg 53, het vervangen/wijzigen van 
de voorgevelpui van de winkel en entree 
bovenwoning, wabonummer 52892, 

 verzonden 9 september 2016
- Binnenweg 21A, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 43800, 
 verzonden 9 september 2016
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

- De Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, Melchior 
Treublaan en Burgemeester van Doornkade van 
12.30 tot 14.00 uur

- Het Raadhuisplein (aan het einde van de 
Van Merlenlaan tot de Valkenburgerlaan), de 
Lentelaan en Groenendaalkade van 12.45 tot 
14.20 uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van 
12.50 tot 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van 13.00 tot 14.20 uur.

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer 
en Boslaan zijn tussen 11.00 en 14.30 uur 
slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan wordt 
eenrichtingverkeer ingesteld. Verkeer vanaf de 
Herenweg krijgt doorgang, verkeer vanaf het 
Raadhuisplein/Valkenburgerlaan wordt omgeleid 
via Raadhuisplein, Raadhuisstraat, Provincienlaan, 
W. Denijslaan, W.A. de Tellolaan naar de Van 
Merlenlaan. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fietspad/voetpad tot aan het 
Raadhuisplein en wordt de rijweg van de Van 
Merlenlaan van het fietspad gescheiden door 
rood/wit lint. Op de Valkenburgerlaan gaan de 
lopers over stoep en fietspad naar de Lentelaan. 

Waar het parcours van de Heemstede Loop 
wegen kruist, wordt het verkeer (tijdelijk) geleid 
door verkeersregelaars. Voor meer informatie 
over dit evenement kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Besloten vergadering 
commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op maandag 19 september 2016 
aansluitend aan de openbare vergadering van de 
commissie Ruimte in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 
De openbare vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 19 september 2016
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 20 juni 2016
- (Gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

en actieve openbaarmaking documenten 
Manpadslaangebied

- Wat verder ter tafel komt

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Korhoenlaan 25 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 8 september 2016).
 
Het besluit ligt vanaf 15 september 2016 zes weken 
ter inzage. Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar 
maken’.

Verkeersbesluit

Vervolg van Evenement



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Omgevingsvergunningen




