
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 oktober 2014

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:
- Handhavingsacties
- Omgevingsvergunningen

Woensdag 19 november van 18.00 tot 21.00 uur 
Heemstede Herdenkt
Op woensdag 19 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de 
tweede keer een herdenkingsavond. Uit 
de belangstelling voor de avond vorig jaar 
blijkt de behoefte aan het gezamenlijk 
herdenken van overleden dierbaren. 

De begraafplaats is voor die gelegenheid 
van 18.00 tot 21.00 uur sfeervol verlicht met 
kaarsen en fakkels. Gedurende de avond 
bestaat de mogelijkheid om een ster of 
hartje in de speciale herdenkingsboom te 
hangen. Onder andere zal het koor Voci 
Vivaci passende muziek ten gehore brengen. 
Om 19.30 en 20.30 uur vindt in de aula een 
herdenkingsdienst plaats waar Aart Mak en 
Pieter Terpstra zullen spreken. Binnenkort meer 
over dit programma. 

Op donderdag 13 november houdt de 
gemeente Heemstede in samenwerking met de 
politie een wijkschouw in de buurten rondom 
de Troelstralaan en Korhoenlaan. Gemeente, 
politie en Elan Wonen inventariseren dan of 
er nog knelpunten zijn nadat het reguliere 
onderhoud en de handhavingsacties zijn 
uitgevoerd. 

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: 
schoon, heel en veilig. Dat betekent dat tijdens 
de schouw onder andere wordt gelet op de 
bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 

Wijkschouw in De Glip 2
hondenpoep, graffi  ti, 
speelvoorzieningen 
en fout parkeren. 
Bent u bewoner van 
deze wijk dan kunt u knelpunten die het algemeen 
belang van uw buurt aangaan aan ons melden via 
wijkschouw@heemstede.nl. 

Wilt u meer weten over deze wijkschouw 
neem dan contact op met Dick Nieuweboer, 
adviseur openbare orde en veiligheid via 
telefoonnummer: (023) 5485745 of via e-mail 
dnieuweboer@heemstede.nl.

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 31 oktober 2014 
(i.p.v. 7 november) 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 
31 oktober

Snel aan de slag als oproepmedewerker facilitaire 
dienst bij de gemeente Heemstede?  Als facilitair 
medewerker help je bij het bedienen tijdens 
vergaderingen en recepties en assisteer je bij 
huwelijken. Verder houd je de vergaderzalen, 

burgerzaal en de keuken netjes. Ben je 
klantvriendelijk en dienstverlenend en vind je 
het geen probleem om fl exibel te werken 
(met name ’s avonds)? Solliciteer dan direct via 
www.werkenbijheemstede.nl.

Gezocht: 
Oproepmedewerker facilitaire dienst



Drank- en 
horecavergunning

Handhavingsacties
Verwijdering boot diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een donkere speedboot met een donkerblauw 

dekzeil, in de Houtvaart (Vondelkade) 
 op ligplaats VDK 008.
- Een gemotoriseerd vaartuig, met blauw dekzeil, 

in de Houtvaart (Vondelkade) 
 op ligplaats VDK 013.
- Een rode consoleboot met houten bankje, in de 

Leidsevaart (Asterkade) op ligplaats ASK 028.
- Een groen/wit gemotoriseerd vaartuig, met 

windscherm, in de Leidsevaart (Asterkade) 
 op ligplaats ASK 031.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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 witte “Postcodeloterij” damesfiets, merk 

Union, met twee lekke banden, ter hoogte van 
Herenweg 103a, aan de achterzijde van het 
kantoorpand;

- Een blauw/grijze herenfiets, merk Union, met 
twee lekke banden, ter hoogte van Herenweg 
103a, aan de achterzijde van het kantoorpand;

- Een groene herenfiets, merk Batavus, met 
doorgeslepen slot, ter hoogte van Herenweg 
103a, aan de achterzijde van het kantoorpand;

- Een groene herenfiets, merk Peugeot, met lekke 
voorband, ter hoogte van Herenweg 103a, aan 
de achterzijde van het kantoorpand;

- Een blauwe damesfiets, merk Pointer, 
zonder voorwiel en ketting, ter hoogte van 
Raadhuisstraat 53, in Heemstede.

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.

Verwijdering aanhangwagen 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:

- Een aanhangwagen met Pools kenteken CWL 
8U08, in de Havenstraat tegenover nummer 63, 
in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde objecten 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn object van de 
weg te verwijderen. Als het betreffende object 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 
wordt het object 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 het object 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Einthovenlaan 18 het kappen van 4 bomen 

wabonummer 15965, ontvangen 6 oktober 2014. 
- Spaarnzichtlaan 2A het aanpassen van een 

toegangspoort wabonummer 16054, ontvangen 
7 oktober 2014. 

- Von Brucken Focklaan 15 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 

16059, ontvangen 7 oktober 2014. 
- Hendrik Andriessenlaan 36 het verbouwen van 

het woonhuis en plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak wabonummer 16069, ontvangen 
9 oktober 2014. 

- Prinsenlaan 26 het kappen van 1 boom 
wabonummer 15945, ontvangen 6 oktober 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 13 oktober 2014 heeft de burgemeester 
besloten, i.v.m. nieuwe leidinggevenden, een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van 
het horecabedrijf te verlenen aan Mixed Hockey 
Club Alliance, Sportparklaan 8. Neem voor meer 
informatie contact op met de afdeling Algemene en 
Juridische Zaken, tel. 023-5485607.

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’.




