
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 29 november 2017

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

www.heemstede.nl 
is vernieuwd
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Vrijdag 1 december
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 1 december 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.

In januari 2018 is er geen inloopochtend. Na benoeming van Astrid Nienhuis als nieuwe burgemeester, 
gaat zij zich oriënteren op de manier waarop zij invulling geeft aan deze inloopochtend.

Maandag 4 december
Landelijk controlebericht NL-Alert
Maandag 4 december zendt de overheid 
om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht 
uit in heel Nederland. Aan de hand van dit 
controlebericht kunnen mensen nagaan of 
hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. 
Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun 
mobiel heel gericht alarmeren en informeren 
tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat je op dat moment 
het beste kunt doen. Een aantal Heemstedenaren 
heeft dit afgelopen zaterdagavond in de praktijk 
meegemaakt. Vanwege een brand ontvingen zij een 
alert met hierin het advies om ramen en deuren te 
sluiten.

Hoe stel ik mijn telefoon in 
voor NL-Alert?
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, 
zijn al ingesteld voor NL-Alert. Soms moet u dit zelf 
doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl. Daar leest u 

per toestel hoe u uw mobiel moet instellen voor 
NL-Alert. Handig met telefoons? Help ook anderen 
met instellen!

Goed ingesteld?
Als u het controlebericht op 4 december ontvangt, 
dan weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld. In 
het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een 
controlebericht gaat.

Meer informatie: www.nl-alert.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, CV-installatie plaatsen in 

stookruimte,  wabonummer 241219, 
 ontvangen 14 november 2017
- Amstellaan 10, het plaatsen van een 

terrasoverkapping, wabonummer 241545, 
ontvangen 15 november 2017

- Herenweg 5, het kappen van 3 bomen, 
wabonummer 241492, 

 ontvangen 15 november 2017
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 241070, 
 ontvangen 13 november 2017

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

Verleende omgevingsvergunning
- Burgemeester van Lennepweg 54, het bouwen 

van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, verzonden 23 november

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’.  

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Prinsenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240456, 
ontvangen 6 november 2017

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018
Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad 
het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-

2018 vastgesteld. Deze treedt in werking op 21 
november 2017 en geldt tot 1 september 2018. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl




