
Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur

Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 21 december 2016

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 (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

In deze uitgave:
- Gewijzigde openingstijden 
 raadhuis
- Omgevingsvergunningen

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 9 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 nieuwjaarsbijeenkomst 
op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur 
de nieuwjaarstoespraak. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal en de 
publiekshal 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!

Informatie rondom de feestdagen
Kerst en de jaarwisseling komen er weer aan. Graag 
vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken, 
om de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen:
- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en 

mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, 
moeten vóór 25 december (Eerste Kerstdag) 
verwijderd zijn. Deze bepaling geldt tot maandag 
2 januari 2017.

- In de loop van donderdag 29 december worden 
de parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. 
U kunt dan tot en met zondag 1 januari vrij 
parkeren.

- Tussen vrijdag 30 december en maandag 2 
januari worden (ondergrondse) afvalcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd.

- Vuurwerk afsteken op 31 december mag vanaf 
18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts.

- De burgemeester heeft een vuurwerkvrijzone 
aangewezen op de Burgemeester van 
Rappardlaan, tussen de brug over de Van 
Merlenvaart en Speeltuin Groenendaal, inclusief 
het terrein van de kinderboerderij.

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

Lees alle informatie rondom de feestdagen op onze 
website www.heemstede.nl > Wonen > Veiligheid.

Samen zingen op Kerstavond
Op zaterdag 24 december vanaf 23.45 uur 
bent u van harte welkom voor de traditionele 
kerstsamenzang op het pleintje voor Chocolaterie 
Van Dam. Hier speelt de Teisterband, in 
samenwerking met het Voorwegkoor, bekende 
kerstliederen. Ondernemers rond het plein delen 
lekkernijen uit. U kunt de tekst alvast bekijken via 
bit.ly/kerstsamenzang

Gewijzigde openingstijden raadhuis
Op maandag 25 december (Tweede 
Kerstdag) is het raadhuis gesloten. Op 
maandag 2 januari is het raadhuis vanaf 
10.00 uur open. 

Kijk voor onze reguliere openingstijden in 
deze HeemstedeNieuws bij adresgegevens 
en openingstijden of raadpleeg onze 
website www.heemstede.nl



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedures)
- Zomerlaan 7, constructieve doorbraak, 

wabonummer  92742, ontvangen 5 december 
2016

- Amstellaan 32, het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 92407, ontvangen 5 december 
2016

- Jacob de Witstraat 21, vergroten dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 92982, 
ontvangen 6 december 2016

- Lanckhorstlaan 40, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 94041,  ontvangen 

 8 december 2016
- Spaarnzichtlaan 9B, het ophogen van 

een gemetselde muur en plaatsen poort, 
wabonummer 94061, ontvangen 8 december 
2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef t.h.v. Anna Blamanlaan 1, 3, 5 en 7, 

het plaatsen van een geluidscherm en het rooien 
van 4 bomen, wabonummer 81843, ontvangen 

 2 november 2016 
- Nijverheidsweg 35A, het maken van een 

goederenoverslag plaats, wabonummer 88722, 
ontvangen 21 november 2016

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 35A, het maken van een 

goederenoverslagplaats, wabonummer 88722, 
ontvangen 21 november 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- J. Dixlaan 44, het bouwen van een steiger aan 

vaarwater, wabonummer 79734, verzonden 
 16 december 2016
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u 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 digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap 2016
De gemeente Heemstede verstrekt voor 2016 
weer een tegemoetkoming bij chronische ziekte 
of handicap van € 385,- p.p. Voorwaarden zijn 
dat uw inkomen niet hoger is dan 130% van het 
sociaal minimum, u zelfstandig wonend bent, u 
in 2016 een indicatie heeft en langdurig hogere 
kosten heeft moeten maken als gevolg van uw 
ziekte of handicap. Bekijk op www.iasz.nl bij Werk 

en Inkomen > Nieuws of u hiervoor in aanmerking 
komt.

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in 2016, dan moet u uiterlijk 
vóór 30 juni 2017 een aanvraag indienen bij de 
Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). 

U kunt het aanvraagformulier downloaden van 
de website van de IASZ, www.iasz.nl. Ook kunt u 
contact opnemen met het Loket Heemstede. Zij 
kunnen u een aanvraagformulier toesturen. Het 
Loket Heemstede is telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 
telefoonnummer 023 - 5 48 30 40. 

Ontheffing Wet milieubeheer kerstbomenverbranding 2017
Het college van B&W van de gemeente Heemstede 
maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing 
heeft verleend aan de gemeente Heemstede voor 

het verbranden van kerstbomen op woensdag 11 
januari 2017 van 13.00 tot 24.00 op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef te Heemstede. 

De ontheffing is tot en met 1 februari 2017 in te zien 
in de publiekshal van het raadhuis. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 29 december 2016 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

20.30 uur: bezwaren tegen verleende 
  omgevingsvergunningen ten behoeve 
  van Julianaplein 1 - openbaar - 
Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de 

datum van de hoorzitting, via www.heemstede.nl
> Politiek en organisatie> Vergaderstukken & 
besluiten> Kalender. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via telefoonnummer 023-5485607.

Omgevingsvergunningen




