
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 november 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

Kijk voor het complete programma op www.heemstede.nl of volg ons op Facebook. Heemstede

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilliger Plexat peuter- en 
kleuterpret
Plexat organiseert voor de allerkleinsten 
éénmaal per maand op zondag van 10.00-
13.30 uur een leuke peuter- en kleuterpret. Er is 
veel te beleven zoals kunst maken, voorlezen, 
pannenkoeken eten, muziek, theater en 
dansen. We kunnen je hulp goed gebruiken bij 
allerlei hand- en spandiensten. 

Vrijwilliger kringloopwinkel
Draag jij de kringloop een warm hart toe? 
Voor diverse werkzaamheden zoeken wij 
enthousiaste vrijwilligers. Je helpt onder andere 
bij het stylen van de winkel, bedienen van de 
kassa en sorteren/prijzen van de goederen.

Wil je helpen?
Ga naar www.wehelpen.nl/heemstede en kijk 
waar en hoe je als vrijwilliger kunt helpen.
Je kunt hier ook je eigen aanbod plaatsen.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Herenweg, ter hoogte van abri Koediefslaan:

een zwarte damesfiets, merk Granduty,
een grijze herenfiets, merk Kaptein, een
groene herenfiets, merk Batavus, een grijze
herenfiets, merkloos

- Herenweg, ter hoogte van abri Kadijk:
een zwarte damesfiets, merk Gazelle, een
grijze damesfiets, merk Union, een blauwe
damesfiets, merk Maxwell

- Kerklaan, ter hoogte van Shell Express: een
groene herenfiets, merkloos

- Meijerslaan, ter hoogte van 154: een blauwe
damesfiets, merk Gazelle

- Te Winkelhof, ter hoogte van Spar: een
zwarte herenfiets, merk Van Moof

- Orchideeënlaan, ter hoogte van 1: een
zwarte damesfiets, merk Limit

- Spoorzichtlaan, ter hoogte van 20: een
blauwe damesfiets, merk Gazelle

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 167: een
zwarte damesfiets, merkloos

- P.C. Boutenskade, ter hoogte van 5: een
groene herenfiets, merk Prinses, een groene
damesfiets, merk Trek

- Herman Heijersmanlaan, ter hoogte van 15:
een zwarte damesfiets, merk Limit

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van abri
César Francklaan: een rode damesfiets, merk

Giant
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van

abri Johan Wagenaarlaan: een zwarte
damesfiets, merk Reflection

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 28 november 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.

Op 30 oktober 2018 heeft het college 
het Besluit Vervanging archiefbescheiden 
gemeente Heemstede 2018 vastgesteld. Dit 
besluit is met terugwerkende kracht in werking 
getreden op 1 januari 2018. 

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van een esdoorn,

een lariks, een kastanje en een eik, 
wabonummer 343574, ontvangen 
1 november 2018

- Els van Roodenlaan 2, het plaatsen van een
dakkapel, wabonummer 342442, ontvangen
30 oktober 2018

- Franz Schubertlaan 39, het kappen van een
beuk, wabonummer 343552, ontvangen
1 november 2018

- Jan van Goyenstraat 25A, het uitbreiden
van de bovenwoning aan de achterzijde
(2e verdieping), wabonummer 342744,
ontvangen 30 oktober 2018

- Herenweg 21B, het kappen van een berk,
wabonummer 333999, ontvangen 29
september 2018. We hebben deze aanvraag
niet in behandeling genomen omdat het
kappen van deze boom vergunningvrij is.

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 19, het vervangen van een

bestaande kapconstructie voor een grotere
bij de Pauwehof , wabonummer 322312,
verzonden 8 november 2018

- Franz Schubertlaan 54, een constructieve
wijziging , wabonummer 335694,
verzonden 8 november 2018

- Haringvlietplantsoen 6, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 334075, verzonden
5 november 2018

- Achterweg 5, het kappen van 1 esdoorn,
1 larks, 1 kastanje en 1 eik , wabonummer
343574, verzonden 9 november 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’.

Besluit vervanging archiefbescheiden
Tegen de vaststelling van dit besluit 
kan bezwaar worden gemaakt vanaf de 
datum van bekendmaking van het besluit 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Iets gevonden 
of verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via 
heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het 
raadhuis of via telefoonnummer 14 023.



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’.




