
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 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:
- Verwijdering gemeentelijke 
 bomen
- Omgevingsvergunning 
 Nijverheidsweg

Foto-expositie 
‘Torenlaan 
Groenendaal’
Vanaf 9 december is er in de Burgerzaal van het 
Raadhuis in Heemstede een foto-expositie te zien 
van de bomen aan de Torenlaan in wandelbos 
Groenendaal. Deze 200 jaar oude bomen worden 
waarschijnlijk eind 2016 gekapt en vervangen door 
een nieuwe bomenlaan. Als eerbetoon aan de 
markante bomenlaan legden een aantal fotografen 
de Torenlaan in zijn huidige hoedanigheid vast. De 
invalshoeken van de foto’s variëren van overzicht 
tot detail, bomen, hekken, water, mensen, honden 
etc. Een selectie van dit beeldmateriaal is vanaf 
9 december 2015 tot 29 januari 2016 tijdens 
openingstijden te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede. 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
in uw buurt? Weten dat er een verbouwing in uw straat komt? 
Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Of waar bomen 
gekapt worden? Met de Omgevingsalert app kunt u snel op de 
hoogte blijven van de laatste bekendmakingen. 
Download de gratis app in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 53, het plaatsen van een 

dakopbouw t.b.v. een appartement, wabonummer 
30551, ontvangen 23 november 2015

- Amstellaan 1, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 30564, ontvangen 24 november 
2015

- Nijverheidsweg 41, verbouwen entree kantoor, 
wabonummer 30495, ontvangen 20 november 
2015

- Franz Schubertlaan 24, uitbreiden woonhuis, 
herbouw garage, constructieve aanpassingen, 
plaatsen dakramen, wabonummer 30580, 
ontvangen 24 november 2015 

- Wipperplein 4, 4A, splitsen winkel en woonhuis, 
wabonummer 30571, ontvangen 24 november 
2015

- Haringvlietplantsoen 12, plaatsen erfafscheiding, 

wabonummer 30787, ontvangen 
 24 november 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 7, diverse aanpassingen koetshuis “Huis 

te Manpad” wabonummer 30573, ontvangen 24 
november 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 36, plaatsen erfafscheiding, 

wabonummer 29733, verzonden 4 december 2015
- Heemsteedse Dreef 126, doorbreken muur en 

plaatsen erfafscheiding, wabonummer 29815, 
verzonden 4 december 2015

- M. Vaumontlaan 7, het wijzigen van een zijgevel, 
wabonummer 29244, verzonden 4 december 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Ontheffi  ng kerstboomverbranding
Het college van B&W van gemeente Heemstede 
maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffi  ng heeft 
verleend aan de gemeente voor het verbranden van 

kerstbomen op woensdag 6 januari 2016 van 13.00 
tot 24.00 op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Tegen het besluit tot ontheffi  ng is bezwaar 
mogelijk. Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.



Omgevingsvergunning tweede fase 
8 woningen Nijverheidsweg 3 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bekend dat de op 1 december 2015 verleende 
omgevingsvergunning tweede fase voor de bouw 
van 8 woningen op het perceel Nijverheidsweg 3 en 
een deel van de ten noordwesten daarvan gelegen 
gronden met ingang van donderdag 10 december 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken zijn digitaal te raadplegen op de website 
www.heemstede.nl. Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende die in de voorfase een zienswijze 
heeft ingediend, dan wel een belanghebbende 
die niet verweten kan worden geen zienswijzen 
te hebben ingediend, van vrijdag 11 december 
2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 beroep 
aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem. Er kan ook digitaal beroep worden 
ingesteld bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtszaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;

-  omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep zich richt;

-  de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting van 
de uitkomst van het beroep, schorsing wenst van 
het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Er kan ook digitaal om een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl -> Rechtzaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met de 
omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken 
van het bestemmingsplan (de eerste fase), tenzij 
voor één van de vergunningen een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend binnen de 
termijn voor beroep. In dat geval dient eerst op dat 
verzoek te zijn beslist. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.Verwijdering boot 

Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een zwarte stalen boot, genaamd Galantha, in de 

Leidsevaart op ligplaatsen PCB001 en PCB002, ter 
hoogte van P.C. Boutenskade 5

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

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat de 
volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer:

- Proeflokaal De Groene Druif, 
 Jan van Goyenstraat 33
- Zen Asian Food Market, Zandvoortselaan 159
- Domino’s Pizza Nederland B.V., Binnenweg 181
- Tommy’s Garage, Nijverheidsweg 16
- Dance Bodyfit Health, Bosboom Toussaintlaan 18
- NS Stations Retailbedrijf B.V. / Kiosk 
 Heemstede-Aerdenhout, Zandvoortselaan 153

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Glipperweg 67 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 3 december 2015.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Dr. J.R. Thorbeckelaan 85 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
ten behoeve van de bewoonster, verzonden 3 
december 2015.

De besluiten liggen vanaf 10 december 2015 
zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede, zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluiten

Melding 
verwijdering 
gemeentelijke 
bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen in verband 
met renovatie groenstrook Zeekoetpad:
- 10 elzen
- 4 wilgen
- 1 berk
- 1 acacia
- 1 esdoorn

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 84. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Straatverlichting 
defect? 

Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van 
de gemeente (023) 548 57 62



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’.

Verkeersbesluiten




