
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 september 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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 op 
Twitter en Facebook

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Vrijdag 5 oktober
Feestelijke opening multifunctioneel 
gebouw Plein1
Op vrijdag 5 oktober 2018 tussen 
13.00 en 17.30 uur zijn Heemstedenaren 
en andere belangstellenden van harte 
welkom bij de feestelijke opening van 
Plein1 aan het Julianaplein 1. 

Tot 16.00 uur vinden er doorlopend 
presentaties en demonstraties plaats door 
de samenwerkende partners in Plein1. Dit 
zijn: bibliotheek Zuid-Kennemerland, politie, 
Kennemerhart, Kinderopvang Op Stoom, 
Roads, RIBW, WIJ Heemstede en de Drive 
(onderdeel van De Zorgspecialist). 
Bezoekers kunnen het hele gebouw bekijken. 
De vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer 

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Binnenweg, ter hoogte van 94: een grijze

damesfiets, merk On the Road, een zwarte
damesfiets, merk PonSport, een zwarte
damesfiets, merk Limit, een groene
damesfiets, merk Puch

- Binnenweg, ter hoogte van 149: een rode
damesfiets, merk Limit

- Blekersvaartweg, ter hoogte van 57: een
blauw/zilveren herenfiets, merk Gazelle

- Wasserij-Annalaan, ter hoogte van 11: een
grijze damesfiets, merk Giant

- César Francklaan, ter hoogte van kast Stedin
33: een witte damesfiets, merk Stockvis

- Händellaan, ter hoogte van 2: een groene

damesfiets, merk Sparta
- Matthijs Vermeulenlaan, ter hoogte van

sporthal: een bruine damesfiets, merk
Batavus, een blauwe damesfiets, merk Trek,
een grijze damesfiets, merk Union

- Richard Holplein, ter hoogte van halte R-Net:
een groene herenfiets, merk Batavus

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 4:
een zwarte damesfiets, merk Sparta

- Jan Wiegmanlaan 22, ter hoogte van 22:
een zwarte herenfiets, merk Gazelle

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is 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 deze fietsen krijgen tot en 
met 10 oktober 2018 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 tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Intocht Sinterklaas
Op 21 september 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het organiseren 
van de intocht van Sinterklaas op 
17 november aan de Van Merlenvaart van 
11.30 tot 12.40 uur. Ook is, volgens artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Herfstlaan/Groenendaalkade (tussen Torenlaan 
en Valkenburgerlaan/Glipper Dreef ) en de 
Molenlaan (vanaf Zomerlaan) af te sluiten 
tussen 10.30 en 12.30 uur.

Sint op het dak
Op 17 september 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 
houden van Sint op het dak in de Jan van 
Goyenstraat op 18 november 2018 van 16.00 
tot 18.30 uur. Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven voor het 
afsluiten van de Jan van Goyenstraat (tussen 
de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van 
Ostadeplein) van 16.00 tot 19.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op 
www.heemstede.nl/
werkaandeweg

optreden in Plein1 zijn uiteraard ook aanwezig 
om uitleg te geven over het gebouw en 
alle activiteiten. Tussen 16.00 en 16.30 uur 
verrichten wethouder Sjaak Struijf en oud-
wethouder Christa Kuiper de feestelijke 
openingshandeling.

Een uitgebreider programma van deze dag 
staat op www.heemstede.nl (onder Nieuws).



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

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. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
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 stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar

maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening 
(DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 

gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 

bent met het besluit;
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening  
(DigiD) nodig.

In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Jan Miense Molenaerplein 11, de bouw

van een kelder onder een garage,
wabonummer 329023, ontvangen
13 september 2018

- Strawinskylaan 2, het plaatsen van een raam
in de voorgevel,  wabonummer 327701,
ontvangen 10 september 2018

- Van Merlenlaan 31, het kappen van
20 bomen,  wabonummer 328166,
ontvangen 11 september 2018

- Zeelandlaan 13, het plaatsen van een
dakopbouw,  wabonummer 328412,
ontvangen 11 september 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, aanpassen gevel

(kozijn) 1e verdieping, betrekken van het
balkon bij de badkamer, wabonummer
311790, verzonden 24 september 2018

- Amstellaan 17, nieuwe kozijnen en voordeur
plaatsen aan de voorkant van het huis met 
veranderingen in de originele glasindeling, 
wabonummer 315311, verzonden 
17 september 2018

- Jan van Goyenstraat 6, het verbouwen en
uitbouwen van de winkel en bovenwoning,
wabonummer 312425, verzonden
20 september 2018

- Kees van Lentsingel 9, het uitbreiden van
een woonhuis, wabonummer 311655,
verzonden 17 september 2018

- Laan van Bloemenhove 1, het vergroten van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 324604, verzonden
20 september 2018

- Mahlerlaan 5, het vergroten van een
dakkapel op het voor- en

achtergeveldakvlak + constructieve 
aanpassingen binnen bestaand 
hoofdgebouw, wabonummer 325203, 
verzonden 20 september 2018

- Oudemanslaan 5, het kappen van
5 naaldbomen, wabonummer 325398,
verzonden 20 september 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.




