
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 december 2015

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 Heemstede ook 
via Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Welk afval mag in de groene GFT-bak?
Hoe schoner het ingezamelde GFT is, des te mooier 
zijn de producten die ervan gemaakt kunnen 
worden. Maar wat mag er eigenlijk allemaal in de 
GFT-bak? Iedereen die GFT inzamelt staat wel eens 
bij de geopende groene GFT-rolemmer te twijfelen. 
Ja of nee? In een split second beslis je het afval te 
laten vallen in de GFT-bak. Of toch de restafvalbak? 
Op de website www.beginvanietsmoois.nl  
bij ‘Nieuws’ vindt u een lijst met de meest 
voorkomende producten.

Groengas, compost, water, 
CO2 en warmte
Groente-, fruit- en tuinafval, kortweg GFT, is een 
van de belangrijkste afvalstromen die gemeenten 
als grondstof inzamelen bij huishoudens. In de 
groene energiefabriek in Rijsenhout wordt al 
het ingezamelde GFT omgezet in energie en 
grondstoffen zoals groengas, compost, water, 
CO

2
 en Warmte.

Zuiver GFT zorgt voor meer en 
mooiere producten
Om GFT tot energie en grondstof te kunnen 
verwerken, is het belangrijk dat het GFT voor 
minimaal 95% zuiver is. De verontreiniging van 
materialen zoals plastic, glas, steen, papier, metaal, 
zand, stenen, gips, rubber, kunststoffen en andere 
niet-organische materialen, mag maximaal 5% 
bedragen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen 
weet wat er in de GFT-bak mag. 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

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 4 december 2015 
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.

Vrijdag 4 december
Binnenlopen bij de burgemeester

Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van de gemeente. 
U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen binnen 
de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Evenement: Kerstmarkt Wilhelminaplein
Op 27 november 2015 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen aan de 
Rotaryclub Heemstede voor het houden van een 
kerstmarkt op het Wilhelminaplein op zondag 
13 december 2015 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein en een 
gedeelte van de Camplaan (tussen Bosboom 

Toussaintlaan en Cloosterlaan) op zondag 
13 december 2015 van 08.00 uur tot 19.00 uur. 
De route Nic. Beetslaan naar Voorweg en 
Achterweg blijft vrij toegankelijk.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Linge 26, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 30319, 
ontvangen 16 november 2015

- Hageveld 44, het plaatsen van een afvoer voor 
een openhaard, wabonummer 30293, ontvangen 
16 november 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Raadhuisplein 1, vervangen torentje en 

dakbedekking (leien) van het Raadhuis, 
wabonummer 30432, ontvangen 

 16 november 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 2, het kappen van 1 beuk, 

wabonummer 29149, verzonden 
 27 november 2015
- Vijfherenstraat 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 28542, verzonden 
 27 november 2015

- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, verzonden 27 november 2015

- Julianalaan 3, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 29632, verzonden 27 november 
2015, verzonden 27 november 2015

- Glipperweg 2, het kappen van 3 kastanjebomen 
en 1 beuk, wabonummer 29949, verzonden 

 27 november 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 26 november 2015
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Vangnetuitkering Participatiewet 2015
 unaniem
- Intrekken Exploitatieverordening 1971
 unaniem

- Samenwerking raadswerkgroep participatie 
en Havenlab

 unaniem
- Benoeming mw Jagtenberg als lid 

Rekenkamercommissie Heemstede
 Met 19 stemmen voor en 1 tegen
- Bekrachtigen geheimhouding omtrent 

memo bij transitieplan CASCA en WOH
 unaniem

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

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’.




