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In deze uitgave:
- Inloopochtend 
 burgemeester 4 oktober
- Omgevingsvergunningen

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Raadsbesluiten 
26 september

Wervingscampagne Burgernet zorgt voor 
200 nieuwe deelnemers in Heemstede
Sinds de start van de landelijke Burgernet 
campagne op 6 september hebben zich in 
de gemeente Heemstede in een maand tijd 
maar liefst 200 nieuwe ‘BN’ers’ (Burgernet 
deelnemers) aangemeld via de website 
www.burgernet.nl. Landelijk zijn er sinds de 
campagne aftrap ruim 100.000 nieuwe ‘BN’ers’ 
(Burgernetters) bij gekomen.

Met de toename van dit grote aantal nieuwe 
‘BN’ers’ neemt de pakkans van criminelen bij 

een Burgernetactie meer dan evenredig toe. 
Naast de verhoogde pakkans zorgen meer 
Burgernetdeelnemers er ook voor dat vermissingen 
sneller en vaker worden opgelost. Burgernet draagt 
zo bij aan een betrokken, sociale en veiligere 
woonomgeving. 

Ook BN’er worden?
Kijk voor aanmelden of meer informatie op 
www.burgernet.nl.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid. Heemstede doet mee om te werken 
aan een duurzame gemeente. Op deze dag worden 
diverse activiteiten georganiseerd. De Dag van de 
Duurzaamheid start met voorlezen op basisscholen. 
Verder is er een Duurzaamheidsmarkt, de uitreiking 
van de prijs ‘Duurzaamste ondernemer Heemstede 
2013’, diverse workshops voor jong en oud en u 
kunt uw bandenspanning laten controleren.

Energiecafé
Ter afsluiting organiseert de gemeente Heemstede 

in samenwerking met CASCA op 10 oktober 2013 
van 19.30 - 22.00 een Energiecafé. Op deze avond 
hoort u onder andere welke maatregelen u kunt 
nemen om energie te besparen 
en het milieu te ontlasten. Ook 
kunt u zich inschrijven om een 
gratis thermo-grafische foto te 
laten maken van uw woning; 
zo kunt u zien waar warmte 
‘weglekt’. 

Kijk voor meer informatie op www.mvoheemstede.nl.

Levering spoedaanvragen reisdocument 
verlaat op 2 en 3 oktober 2013

Op 3 oktober 2013 wordt 
de hardware die nodig is 
voor het aanvragen van 
reisdocumenten vervangen. 

Als u een spoedaanvraag doet op 2 en 
3 oktober dan kunt u het reisdocument niet 
zoals gebruikelijk de volgende dag afhalen.

De levering van spoedaanvragen is dan als volgt:
- Spoedaanvraag woensdag 2 oktober: 
 levering vrijdag 4 oktober
- Spoedaanvraag donderdag 3 oktober: 
 levering maandag 7 oktober
Overige aanvragen zijn gewoon mogelijk en 
hebben de reguliere levertijd van een werkweek.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Breitnerweg 8 het bouwen van een woonhuis 

wabonummer 7490, ontvangen 13 september 
2013.

- Prinsessenhof 11 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7480, 
ontvangen 13 september 2013. 

- Zandvaartkade 2 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7481, 
ontvangen 16 september 2013. 

- Landzichtlaan 43 het kappen van 2 lindebomen 
wabonummer 7246, ontvangen 16 september 
2013. 

- Lieven de Keylaan 16 het kappen van 1 
dennenboom wabonummer 7248, ontvangen 16 
september 2013. 

- Franz Schubertlaan 8 het bouwen van een erker 
wabonummer 7478, ontvangen 16 september 
2013. 

- Molenlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 7491, ontvangen 16 september 
2013. 

- Van Merlenlaan 33 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 7492, ontvangen 18 september 
2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 2 populieren 
wabonummer 7493, ontvangen 18 september 
2013. 

- Cruquiusweg 7-9 het bouwkundig splitsen van 
een gedeelte van het bedrijfspand wabonummer 
7488, ontvangen 19 september 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Meerweg 37 het kappen van 1 zeeden 

wabonummer 6356, verzonden 24 september 
2013. 

- Von Brucken Focklaan 43 het kappen van 1 
Oostenrijkse den wabonummer 6409, verzonden 
24 september 2013. 

- Meerweg 25 het kappen van 1 ceder en 2 grove 
dennen wabonummer 6415, verzonden 24 
september 2013. 

- Meerweg 8 het kappen van 2 coniferen 
wabonummer 6491, verzonden 24 september 
2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 1 acer, 1 Quercus, 
1 fagus en 1 rode beuk wabonummer 7018, 
verzonden 27 september 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.

Inloopochtend 
burgemeester 4 oktober
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. De 
eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 
4 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt 
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester 
over ontwikkelingen in Heemstede.

Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Bespreekpunten
Verordening winkeltijden Heemstede 2013
De verordening is vastgesteld met 13 stemmen 
voor en 7 stemmen tegen.
- Voor: VVD, D66, CDA
- Tegen: PvdA, HBB, GL

Amendement verordening winkeltijden Heemstede 2013 
De verordening wijzigen bij Artikel 2 in “het is 

verboden een winkel voor publiek geopend te 
hebben voor 12 uur en na 18 uur”
Het amendement is verworpen met 7 stemmen 
voor en 13 tegen.
- Voor: PvdA, HBB, GL
- Tegen: VVD, D66, CDA

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 
Onderwijs Zuid-Kennemerland
unaniem

Vaststellen bestemmingsplan bedrijventerreinen
unaniem

Raadsbesluiten 26 september 2013




