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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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkeersbesluit
- Handhavingsacties

Tieners en social media, zegen of zorg?
In de week van de opvoeding op donderdag 
9 oktober organiseren het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede en Bloemendaal 
een lezing over tieners en sociale media. Deze 
lezing is van 20.00 (inloop vanaf 19.45) tot 
22.00 uur op de Hartenlustmavo, Vijverweg 31 
in Bloemendaal. 

Tieners en social media, het is alsof ze voor elkaar 
gemaakt zijn. Altijd aan, altijd contact. Dat wás 
al een tijdje zo, maar de smartphone heeft het 
twitteren en facebooken alleen maar meer gemaakt. 
Geen moment meer offline, geen moment meer 
rust. Hoe leg je aan je kind uit dat ‘nu even niet’ ook 
belangrijk is? Heeft het überhaupt nog zin om het 
te proberen? Ja! Je wilt immers toch voorkomen dat 
het schoolwerk gaat lijden onder al die afleiding, 
met mogelijk zittenblijven tot gevolg. Maar hoe 
moet dat dan?
Justine Pardoen behandelt in deze lezing een 
actueel probleem dat steeds nijpender lijkt te 
worden. Regels stellen werkt niet. Zeggen dat je 
kind zich anders moet gedragen ook niet. Je moet 
het slimmer doen! Namelijk door een gesprek op 

gang te brengen. Dat kan, mits je de juiste vragen 
stelt. Justine Pardoen vertelt hoe! Justine Pardoen 
is hoofdredacteur van Ouders Online en Mijn Kind 
Online. Ze is gespecialiseerd in kinderen en media.

Aanmelden
Wilt u als ouder en verzorger meer weten deze 
lezing, meld u dan aan bij het CJG Bloemendaal. 
Telefoonnummer 088-9958383 of e-mail cjg@
bloemendaal.nl.

Melding verwijdering fietswrakken in 
Heemstede

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 3 oktober 
2014 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.

Inloopochtend burgemeester 
3 oktober

Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 7 oktober 2014 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze 
worden doorgeslepen. 
Ook worden op dinsdag 7 oktober 2014 alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
6 januari 2015 worden opgeslagen bij 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terug 
krijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt 

zijn voor de verwijdering en opslag. Voor informatie 
kan contact worden opgenomen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg 3 het bouwen van een 

woongebouw t.b.v. een woongroep 
wabonummer 15110, ontvangen 9 september 
2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 21 het bouwen van een trapopgang 

t.b.v. een bovenwoning wabonummer 15115, 
ontvangen 9 september 2014. 

- Hagenduin 28 het kappen van 3 bomen 
wabonummer 15123, ontvangen 11 september 
2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Reinier van Holylaan 19 het oprichten van 

een woning wabonummer 14243, ontvangen 
7 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.  

- Bachlaan 27 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonnummer 14798, ontvangen 27 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Bachlaan 27 het uitbreiden van een woonhuis 

wabonummer 14798, ontvangen 27 augustus 
2014. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen, zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 10 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 14815, verzonden 19 september 
2014. 

- Hagenduin 28 het kappen van 2 eiken en 1 
esdoorn wabonummer 15123, verzonden 19 
september 2014. 

- Maaslaan 22 het kappen van 1 denneboom 

wabonummer 14377, verzonden 19 september 
2014. 

- Rijnlaan 118 het kappen van 1 berk 
wabonummer 14394, verzonden 19 september 
2014. 

- Laan van Bloemenhove 8 het kappen van 1 
conifeer wabonummer 14808, verzonden 19 
september 2014. 

- Hendrik de Keyserlaan 20 het kappen van 1 ceder 
en 1 conifeer wabonumnmer 14854, verzonden 
19 september 2014. 

- Franz Lehárlaan 33 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
13794, verzonden 19 september 2014. 

- Herenweg 15 het kappen van 1 es wabonummer 
14864, verzonden 19 september 2014. 

- Bachlaan 26 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 14858, verzonden 19 september 
2014. 

- Rijnlaan 95 het kappen van 1 conifeer, 1 berk 
en 1 lariks wabonummer 14902, verzonden 19 
september 2014. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verwijdering fietsen op diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, met twee platte banden 

en een kapot zadel, merk is door roestvorming 
aan het frame onleesbaar, aan de Meijerslaan 
t.h.v. huisnummer 154;

- Een groene herenfiets, merk Batavus, met een 
platte achterband en een ontbrekende trapper, 
aan de Meijerslaan t.h.v. huisnummer 154;

- Een zwarte herenfiets, merk Limit, met een platte 
achterband, het zadel ontbreekt en de ketting is 
eraf, aan de Te Winkelhof 30;

- Een bruine damesfiets, merk Kopra de Luxe, 
met defecte handremmen, ontbrekend zadel 
en platte banden, aan de overkant van Wasserij-
Annalaan 153;

- Een zwarte damesfiets, merk Batavus, met losse 
remkabels en platte banden, aan de de Wasserij 
Annalaan ter hoogte van huisnummer 183;

- Een zwarte damesfiets, merk Limit, met een 

platte achterband en een loshangend voorwiel, 
aan de Glipperdreef t.h.v. huisnummer 206;

- Een blauwe herenfiets, met zwart kabelslot, met 
twee platte banden en defecte remkabels, aan 
de Heemsteedse Dreef t.h.v. huisnummer 34;

- Een blauw/witte damesfiets, merk Sparta, 
met roze gekleurd kettingslot en twee lekke 
banden, op het Adriaan van Ostadeplein t.h.v. 
huisnummers 3 en 4.

- Een oranje/grijze kinderfiets, merk Loekie, 
met twee platte banden, op het Adriaan van 
Ostadeplein t.h.v. huisnummers 3 en 4.

- Een blauwe damesfiets, merk Maxwell, met 
een fietstas aan de achterzijde en twee platte 
banden, op het Adriaan van Ostadeplein t.h.v. 
huisnummers 3 en 4.

- Een zwarte herenfiets met paars kettingslot 
en twee platten banden, op het Adriaan van 
Ostadeplein t.h.v. huisnummers 3 en 4. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets 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 zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning (Celebesstraat 25) als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van 
de bewoner (verzonden: 17 september 2014).

Het besluit ligt vanaf 24 september 2014 zes weken 
ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Hierbij deelt het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) mede dat het 
Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is geactualiseerd en ter inzage ligt vanaf 23 september 2014. 
Het CBP-S beschrijft de samenwerking van hulpdiensten en andere betrokken organisaties voor de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing op het terrein van Schiphol. Het CBP-S kan worden ingezien 
vanaf woensdag 24 september tot en met woensdag 5 november 2014 op de locaties Zijlweg 200 in 
Haarlem en Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Het ontwerp CBP-S is ook te raadplegen op www.vrk.nl. 
Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken tot en met 5 november. 
Dit kan via 023-5159777, vrk@vrk.nl of Veiligheidsregio Kennemerland, 
Reactie op CBP-S, postbus 5514, 2000 GM Haarlem.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol 
geactualiseerd en ter inzage
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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’.

Uitschrijving BRP
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 
8 september 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- M. El Razouki, geboren: 14-06-1988, 
 adres Korhoenlaan 63

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 24 april 2014 
- T. Aparecida Pimenta, geboren: 13-12-1989, 
 adres Voorweg 67
Per 3 juli 2014
- J. Wang, geboren: 06-04-1982, 

 adres Raadhuisstraat 77 A

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).




