
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 december 2013

Op dinsdag 24 en 
dinsdag 31 december is 

het raadhuis om 13.00 uur 
gesloten.

Vrijdag 27 december 
zijn wij open.

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Activiteiten-
programma CJG 

in 2014

Nieuwjaarsbijeenkomst
6 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! We nodigen 
alle inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsreceptie op 
maandag 6 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur 
de nieuwjaarstoespraak. De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de 
ontvangsthal van het raadhuis. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen 
uit te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten te leggen. 
U bent van harte welkom!

Afgelopen donderdag op 12 december waren zo’n 
27 bruidsparen uitgenodigd voor de halfjaarlijkse 

bijeenkomst in de trouwzaal van het raadhuis in 
Heemstede. 

27 bruidsparen 50 jaar getrouwd

Informatie rondom kerst en jaarwisseling
De feestdagen komen er weer aan. Graag vragen 
wij uw aandacht voor de volgende zaken, om 
de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen:

- Op woensdag 25 december 2013 en 1 januari 
2014 is er geen weekmarkt. De eerstvolgende 
weekmarkt is woensdag 8 januari.

- Vanaf zaterdagavond 28 december t/m dinsdag 
31 december zijn de parkeerautomaten tijdelijk 
uitgeschakeld. U kunt dan vrij parkeren.

- Tussen maandag 30 december 2013 
en donderdag 2 januari 2014 worden 
(ondergrondse) afvalcontainers tijdelijke 
afgesloten of verwijderd.

- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval 
en mobiele toiletunits, op of aan de openbare 
weg, moeten vóór 25 december 2013 verwijderd 
zijn. Deze bepaling geldt tot donderdag 2 januari 
2014. 

- Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 
openbare weg toegestaan. Dit betekent een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven en alle andere vormen van open 
vuur voor heel Heemstede. De veiligheidsrisico’s 
zijn te groot. 

- Het is verboden om wensballonnen op te laten. 
- Na de viering van de jaarwisseling vragen we 

u vriendelijk om vuurwerkresten in uw directe 
woonomgeving op te ruimen.

Op www.heemstede.nl/wonen/veiligheid (zie 
Informatie rondom kerst en jaarwisseling) leest u 
uitgebreide informatie over bovenstaande zaken.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 88 het kappen van 1 kastanjeboom 

wabonummer 8968, ontvangen 29 november 
2013. 

- Glipperweg 9 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 9017, ontvangen 2 
december 2013. 

- Cruquiusweg 37 het plaatsen van gevelreclame 
wabonummer 9064, ontvangen 4 december 
2013.

- Lanckhorstlaan 73 het doorbreken van een muur 

wabonummer 9065, ontvangen 4 december 
2013. 

- Cruquiusweg t.h.v. 1 t/m 37 het kappen van 
22 iepen wabonummer 9182, ontvangen 11 
december 2013. Alle bomen zijn instabiel 
geworden door recente najaarsstormen.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 39 het plaatsen van een 

lichtinstallatie wabonummer 5006, verzonden 10 
december 2013. 

- Cruquiusweg 37 het plaatsen van gevelreclame 
wabonummer 9064, verzonden 12 december 
2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(rectificatie)
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging 

wabonummer 5150, ontvangen 15-11-2013. 
Reguliere procedure. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Wéér een opgerold!‘Ik dacht dat de buurjongen 
thuiskwam van het stappen…’

Verdachte situatie?
Bel 112
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Ook in 2014 worden op verschillende locaties vanuit 
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
(CJG) activiteiten georganiseerd. De onderstaande 
workshops, themabijeenkomsten en training staan 
alvast op het programma:
14 januari Voorlichtingsbijeenkomst over 
  borstvoeding
22 januari Workshop ouderschap in balans

29 januari Positief Opvoeden workshop 
  ‘Leren luisteren’  
6 februari Themabijeenkomst over Taalstimulering 
  en interactief voorlezen
11 februari Voorlichtingsbijeenkomst over 
  borstvoeding
12 februari Start van de ‘Kind in Echtscheidings 
  Situatie’ trainingen

20 februari Positief Opvoeden workshop Tieners 
  laten meewerken

Wilt u meer weten of zich aanmelden voor de 
bovenstaande activiteiten? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl bij nieuwsberichten 
of themabijeenkomsten en cursussen.

Vaartuigen
Gezonken roeiboot Vondelkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
stalen roeiboot aangetroffen in de Houtvaart ter 
hoogte van Vondelkade 30 die gezonken is. 

De eigenaar van een gezonken vaartuig is verplicht 
het zinken te melden bij het college of de politie én 
er voor te zorgen het gezonken vaartuig binnen de 
door het college te stellen termijn uit het water te 
verwijderen (artikel 17 Verordening openbaar water 
Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 26 december 2013 de gelegenheid 
om te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig 
drijvend is dan wel deze te verwijderen. Indien het 
vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende 

is dan wel is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college gelicht (bestuursdwang). 
Het vaartuig wordt dan voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. 

Op wal gelegd vaartuig Leidsevaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een vaartuig op de wal aangetroffen langs de 
Leidsevaart ter hoogte van IJssellaan 23.

Het is verboden een vaartuig op openbare grond 
te leggen (artikel 18 van de Verordening openbaar 
water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 26 december 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig van de wal te verwijderen. Indien 
het vaartuig na deze termijn nog steeds op de wal 
ligt, wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 
dan voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. 

De eigenaar wordt er op attent gemaakt dat het 
liggen met een vaartuig aan openbare grond alleen 
is toegestaan met en ligplaatsvergunning.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Kopen en afsteken van vuurwerk
Wat mag?
- legaal vuurwerk (met Nederlandse 

gebruiksaanwijzing) kopen op 28, 29 en 
 31 december 2013. Op zondag 30 december 

is de verkoop van vuurwerk volgens landelijke 
regels verboden. Er geldt een minimum leeftijd 
voor verschillende soorten vuurwerk. Op de 
verpakking moet staan welke leeftijdsgrens geldt. 
De verkoper mag naar een identiteitsbewijs 
vragen.

- vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 
 10 uur ‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts. 

Wat moet?
- het afval veroorzaakt door het afsteken van het 

vuurwerk opruimen. Grote verpakkingen op de 
openbare weg kunnen gevaar voor het verkeer 
opleveren.

Veiligheidstips
- bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek 
- draag geen kleding van kunststof; het brandt 

snel en smelt vast op je huid 
- stop vuurwerk nooit in je zakken 
- steek vuurwerk af op een rustige open plek 
 en zorg dat niemand wordt geraakt 
- lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing 
- gebruik een aansteeklont en een 

veiligheidsbril (bijv. van Firegoogs) 
- zet vuurpijlen altijd stevig rechtop, zodat ze niet 

om kunnen vallen
- ga na het aansteken direct zes flinke stappen 

naar achteren 
- laat vochtig en oud vuurwerk liggen 
- steek weigeraars niet opnieuw af. 

Kijk op www.politie.nl voor meer tips.
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Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.




