
Elk jaar stort Meerlanden N.V €55.000 in het 
Meerlandenfonds om (sport)verenigingen, 
evenementen en goede doelen in de regio 
te ondersteunen. Vrijwilligers van deze 
goede doelen en verenigingen uit het 
verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 
1 november een aanvraag voor een financiële 
ondersteuning doen.

Weten hoe u in aanmerking komt voor 
een bijdrage uit het Meerlandenfonds? 
Kijk op www.meerlanden.nl/fonds voor de 
voorwaarden en het inschrijfformulier.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 oktober 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 

06-10987687

Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 
2 november 2018 laat de provincie Noord-
Holland onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren aan de Cruquiusbrug op de N201 
richting Heemstede.
Het werk bestaat uit het vervangen van de 
2 draagtorens (Hamei-torens) van de brug. 
Daarnaast voert de aannemer reparaties en 
versterkingen uit aan het bewegende rijdek. 
Het brugdeel richting Heemstede is daardoor 
niet toegankelijk voor alle wegverkeer. Auto- 
en fietsverkeer wordt in beide richtingen over 
de westelijke brug geleid. Hou, vooral in de 
spits, rekening met extra reistijd.
Om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te 
ronden, werkt de aannemer 24 uur per dag en 
7 dagen per week.

Op www.cruquiusbrug.nl leest u meer over de 
werkzaamheden en fietsomleidingsroutes. U 
kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor 
de speciale nieuwsbrief.

Provincie Noord-Holland voert 
onderhoud uit aan Cruquiusbrug (N201)

Het Meerlandenfonds steunt goede 
doelen en verenigingen

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’.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 128, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 335668, ontvangen 

 3 oktober 2018
- Franz Schubertlaan 54, een constructieve 

wijziging, wabonummer 335694, ontvangen 
4 oktober 2018

- Haringvlietplantsoen 6, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 334075, ontvangen 

 30 september 2018
- Javalaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw boven de bestaande garage 
met een doorbraak vanaf de 1e verdieping 
naar de dakopbouw, wabonummer 334327, 
ontvangen 21 september 2018

- Heemsteedse Dreef 122, het plaatsen 
van een berging, wabonummer 334876, 
ontvangen 1 oktober 2018

- Herenweg 21B, het kappen van een berk, 
wabonummer 333999, ontvangen 

 29 september 2018
- Raadhuisstraat 33, het wijzigen van de 

pui van de winkel en vervangen airco, 
wabonummer 335618, ontvangen 

 3 oktober 2018
- Zandvoortselaan 53, het vervangen van 

een raam door openslaande deuren, 
wabonummer 334552, ontvangen 

 1 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 261, het plaatsen van 

een schuur en erfafscheiding, wabonummer 
322859, verzonden 9 oktober 2018

- Timorstraat 61, het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 329566 
verzonden 11 oktober 2018

- Van Merlenlaan 31, het kappen van 
 20 bomen, wabonummer 328166, 

verzonden 9 oktober 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’.

Beleid handhaving 
overhangend en 
belemmerend groen 
Heemstede 2018 

Op 2 oktober 2018 heeft het college het beleid 
handhaving overhangend en belemmerend 
groen Heemstede 2018 vastgesteld. Dit 
beleid treedt in werking op 15 oktober 2018. 
Het beleid overhangend en belemmerend 
groen laatstelijk gewijzigd op 25 november 
2011 is hiermee vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen

Onthe�ng 
werktijdenregeling 
Bouwbesluit Ankerkade 
35 t/m 61 (oneven)
Van vrijdag 19 oktober 2018 van 06.00 uur 
tot 07.00 uur en 19.00 uur tot 00.00 uur. 
Zaterdag 20 oktober 2018 van 00.00 uur tot 
07.00 uur worden werkzaamheden verricht 
aan de Ankerkade 35 t/m 61 (oneven) Volgens 
artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten 
de werkzaamheden op werkdagen en op 
zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden 
uitgevoerd. Wij hebben besloten op grond van 
artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing 
te verlenen van het verbod buiten deze 
werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 
periode en werktijden.De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Het 
besluit is verzonden op 16 oktober 2018. 




