
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 21 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:
- Tweede fase bouw 
 Watermuziek
- Omgevingsvergunningen

Scheiden van etensresten is het begin van iets moois
Gemeente Heemstede en Meerlanden delen 
keukenafvalbakjes uit in Geleerdenwijk

Zo’n 250 bewoners van de Geleerdenwijk ontvingen 
maandag door medewerkers van de gemeente 
Heemstede en Meerlanden een keukenafvalbakje 
voor etensresten. Sebastiaan Nieuwland, wethouder 
duurzaamheid, ging mee op pad om de bakjes bij 
de deelnemers te bezorgen.
Met deze actie wil de gemeente het scheiden van 
keukenafval stimuleren en zal na twee maanden 
naar de bevindingen van de gebruikers vragen. 
Enerzijds is het een proef om meer inzicht te krijgen 
in het scheidingsgedrag van inwoners, anderzijds 
hoopt de gemeente dat inwoners zich bewuster 
worden van het belang van het scheiden van 
organisch keukenafval. 

Via www.facebook.com/beginvanietsmoois 
kunnen de deelnemers aan de proef én 
alle andere GFT-scheiders hun ervaringen 
uitwisselen, vragen stellen en tips delen.

Vrijdag 7 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 oktober 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.

Vrijwilliger opvoedondersteuning
U bezoekt voor een jaar wekelijks een gezin 
met jonge kinderen. U biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische hulp. In 
oktober start de voorbereidingscursus, dus geef u 
snel op!

Verbeteraar openbaar vervoer 
Reist u vaak met het openbaar vervoer en heeft 
u ideeën hoe het beter of handiger kan? De 
lijnenwerkgroep Haarlem en omgeving komt 
zes avonden per jaar bijeen om verbeteringen 
te bespreken en plannen van vervoerders te 
beoordelen. Uw mening telt!

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker biedt u een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

zorgen en problemen te praten. Binnenkort gaat de 
basistraining van start. Maak een afspraak!

Meer weten over ons 
vacatureaanbod?

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



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’.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19, gebruiksvergunning i.v.m. 

aanpassing/uitbreiding van de Bosch & Hoven-
school die is gerealiseerd (revisie), wabonummer 
56356, ontvangen 2 september 2016

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerlaan 4A, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 56977, ontvangen 5 september 
2016

- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
57514, ontvangen 6 september 2016

- Bronsteeweg 19, uitbreiden woonhuis en 
diverse gevelwijzigingen, wabonummer 58780, 
ontvangen 8 september 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Clusiuslaan 4, het kappen van een boom, 

wabonummer 53485, verzonden 16 september 

Omgevingsvergunningen
2016

- Laan van Insulinde 14, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 52659, verzonden 16 september 
2016

- Strawinskylaan 24, het plaatsen van een tuinkist 
en een erfafscheiding, wabonummer 45295, 
verzonden 16 september 2016

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 52172, verzonden 
16 september 2016

- Camplaan 20, het kappen van 2 lindebomen en 
herplant enkele grotere bomen, wabonummer 
51369, verzonden 16 september 2016

- Abraham Kuyperstraat 19, het vervangen van 
een dakkapel en plaatsen dakraam op het 
voorgeveldakvlak, wabonunmmer 52573, 
verzonden 16 september 2016

- Raadhuisstraat 44A, het uitbreiden van de 
bovenwoning, plaatsen afscheiding t.b.v. dakterras 
en verplaatsen binnentrap, wabonummer 52521, 
verzonden 16 september 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Tweede fase 
bouwproject 
Watermuziek 
feestelijk gestart 
Op vrijdag 16 september is de tweede fase 
van het woningbouwproject Watermuziek 
feestelijk van start gegaan. Als officiële 
bouwhandeling lieten Sebastiaan Nieuwland, 
wethouder volkshuisvesting en René Jansen, 
directeur Slokker Vastgoed een speciale 
koker met projectdocumenten in de verse 
bouwgrond zakken. 

Uitschrijvingen basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen de volgende persoon ambtshalve 
uit te schrijven uit Nederland:
- Per 8 september 2016: de heer J.N. Elenbaas, 

geboren op 30-06-1955, adres: Vijfherenstraat 52
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).
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 20 juli 2016, de heer S. Faramarzi, geboren op 

01-04-1968, adres: Van ’t Hofflaan 15.
- Per 2 augustus 2016, de heer S. Królikowski, 

geboren op 28-11-1987, adres: Zandvoortselaan 
69A.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Melding in/uitrit
Op 5 september 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen bij Strawinskylaan 12, 2102 CP Heemstede.

Nieuwe regelgeving
Op 20 juli 2016 heeft de gemeentesecretaris de 
Regeling beschikbaarheid openbare ruimte en 
gebouwen Heemstede vastgesteld. Hiermee komt 
de Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid 
alarmopvolging gebouwen te vervallen. Lees 
de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats vlakbij 
Beelenlaan 21 als gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats ten behoeve van de bewoner 

(verzonden 19 september 2016). Het besluit ligt 
vanaf 22 september 2016 zes weken ter inzage. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.
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