
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 12 oktober 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

In deze uitgave:
- Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Plant een fruitboom!
Jantje zag eens pruimen hangen... Kent u het oude 
versje nog? Maar tegenwoordig lijken fruitbomen 
uit het straatbeeld verdwenen. Dankzij de 
vrijwilligers van MEERGroen is daar verandering in 
gekomen! In Park Meermond en in Kohnstammlaan 
staan nu namelijk een aantal fruitbomen. 
De bomen bieden nest- en voedselplaatsen voor 
vogels, nectar voor bijen, hommels en andere 
insecten en voedsel voor kleine zoogdieren in de 
vorm van valfruit. En kinderen kunnen door de 
fruitbomen iets leren van de natuur. Bovendien zijn 
appels, peren of andere vruchten natuurlijk ook 
gewoon lekker om op te eten! 

Weet u een plek in Heemstede waar u graag een 
fruitboom zou zien? Stuur dan een mailtje naar 
gemeente@heemstede.nl met als onderwerp 
‘fruitboom’. U kunt natuurlijk ook in uw eigen tuin 
een appel-, peren- of andere fruitboom planten. 

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Dat wordt nog leuker via FruitYourWorld dat 
mensen met elkaar verbindt door fruitbomen. Via 
dit netwerk kun je onder meer kennis vinden en 
delen over planten, poten, snoeien, mesten en 
oogsten. Mogelijk leiden de contacten zelfs tot een 
‘buurtgaardje’ in uw eigen omgeving! Kijk voor meer 
informatie op www.fruityourworld.org.

Spaar mee voor Stichting Kom in mijn Tuin
Inzamelactie kleine elektrische 
apparaten en spaarlampen
Wecycle organiseert weer een actie om gebruikte 
elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) 
in te leveren bij de milieustraat Heemstede aan 
de Cruquiusweg 47. Als u op de milieustraat bent 
en e-waste inlevert, kunt u online punten sparen 
voor Stichting Kom in mijn Tuin én kans maken 
op prijzen. De actie loopt tot en met 31 december 
2016. Als Heemstede bij de beste 25 gemeenten 
eindigt, ontvangt Stichting Kom in mijn Tuin een 
sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle. 

Zo doe je mee
- Ga naar de milieustraat 
- Lever je oude elektrische apparaten en kapotte 

spaarlampen in
- Ga ter plekke op je smartphone naar wecycle.nl/

inleveren
- Klik op CHECK IN en steun het goede doel
- Ontdek daarna of je een nieuw apparaat mag 

uitkiezen!

Lees meer over deze actie op www.wecycle.nl/
inleveren en kijk voor meer informatie over het 
goede doel op www.kominmijntuin.com

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 18 oktober 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout. 
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 

fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd, zonder dat daarmee 
een fiets is vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden 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 
aan de Cruquiusweg 47.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Meerweg 12, vervangen dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 65565, 
ontvangen 22 september 2016

- Kerklaan 74, het doorbreken van 3 muren, 
wabonummer 65638, ontvangen 23 september 
2016

- Kadijk 29, het kappen van een eik, wabonummer 
65619, ontvangen 23 september 2016

- Raadhuisstraat 71, vervangen bestaande 
vloer door een constructieve betonvloer, 
wabonummer 68480, ontvangen 27 september 
2016

- Alberdingk Thijmlaan 33, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 67880, ontvangen 27 september 
2016

- Van Merlenlaan 40, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 67779, ontvangen 27 september 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 57154, ontvangen 6 september 
2016. 

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)
- Wipperplein 4 en 4A, het toevoegen van de 

bestemming wonen, het wijzigen van de voor-, 
zij- en achtergevel, het maken van een dakterras 
aan de voor- en achterzijde, verwijderen 
dragende muur, aanbrengen staalconstructie en 
verplaatsen binnentrap, wabonummer 51204, 
verzonden 3 oktober 2016

- Jacob van Campenstraat 6, het plaatsen van een 
kliko-ombouw, wabonummer 52873, verzonden 
7 oktober 2016

- Bronsteeweg 10, gevelreclame wijzigen i.v.m. 
gewijzigd logo, wabonummer 46946, verzonden 

 7 oktober 2016
- Achterweg 5, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 54235, verzonden 7 oktober 2016

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

Omgevingsvergunningen

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 13 oktober 2016 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte in de raadszaal 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 13 oktober 2016
- (Gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 

documenten Manpadslaangebied 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte
- 19 september 2016
- Wat verder ter tafel komt

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 20 oktober 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen herziening en 
  terugvordering op grond van de 
  Participatiewet 
  - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om verlenging bijzondere 
  bijstand op grond van de Participatiewet  
  - niet openbaar -

21.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van reclame ter hoogte van de 
  Burgemeester van Lennepweg 35-247 
  - openbaar - 

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting, via www.heemstede.nl bij 
Politiek en organisatie. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via telefoonnummer 023-5485607.

Nieuwe 
regelgeving
Gewijzigde Bouwverordening
Op 29 september 2016 heeft de raad het Reglement 
van Orde 2016 behorende bij de Bouwverordening 
vastgesteld (welstand / welstandscommissie). Ook 
is in de Bouwverordening de naam gewijzigd van 
Stichting Welstandszorg Noord-Holland in MOOI 
NOORD-HOLLAND (hoofdstuk 9). 

Volkshuisvestingsbeleid
Op 29 september 2016 heeft de raad het 
Volkshuisvestingsbeleid Heemstede (Een stevige 
basis voor prestatieafspraken) vastgesteld. 

Regeling mandaten, machtigingen en 
volmachten 2016
Op 4 oktober 2016 heeft het college respectievelijk 
de burgemeester, ieder voor zover hun 
bevoegdheid reikt, de Regeling mandaten, 
machtigingen en volmachten 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt de Mandaatregeling 2015 te 
vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen van boven-
staande onderwerpen in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl 

Bromfiets Händellaan verwijderd
Op 23 september 2016 is in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd:
- een zwart/rode bromfiets, merk Puch, zonder 

kentekenplaat, kap stuurkolom afwezig en losse 
bedrading in de stuurkolom, ter hoogte van 
Händellaan 158, bij het Spaarne Gasthuis.

Het voertuig is afgevoerd en voor een periode van 

maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen 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. 

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



Omgevingsvergunningen

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’.




