
Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 22 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 (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

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 4 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 4 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 dus om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in een feestelijke 
sfeer nieuwe contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Kerstboomverbranding 2016

Woensdag 6 januari 2016 worden vanaf 19.00 uur 
de ingeleverde kerstbomen in Heemstede verbrand 
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor iedere 
ingeleverde kerstboom ontvangt u een lootje voor 
de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum

- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Amstellaan (op parkeerplaats)
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald door 
Meerlanden. U kunt hiervoor op woensdag 6 januari 
tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact 
opnemen met Jos Pool (06 22465843).  De bomen 
moeten dan wel op de openbare weg worden 
aangeboden.

Kerstbomen kunnen lopend of op de fiets nog tot 
een half uur voor de verbranding worden ingeleverd 
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.30 uur en wordt 
verricht door wethouder Remco Ates. Gewonnen 
prijzen worden direct uitgereikt. Rond 19.00 
uur begint de verbranding van de ingezamelde 
kerstbomen. Harmonie St. Michaël zal het geheel 
muzikaal opluisteren. 
De vrienden van de kinderboerderij Heemstede 
schenken (gratis) warme chocolademelk.

Samen kerstliederen zingen
Donderdag 24 december organiseren de 
gemeente Heemstede, Chocolaterie Van Dam en 
de Teisterband weer de traditionele Kerstzang in de 
Raadhuisstraat bij Van Dam. Groot podium, gratis 

warme chocolademelk van Van Dam, 
glühwein van de gemeente Heemstede en 
prachtige muziek gespeeld door de Teisterband. 
Aanvang 23.45 uur.

Gewijzigde 
openingstijden raadhuis 

rondom feestdagen
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Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis 
Op donderdag 24 en 31 december is 
het raadhuis om 13.00 uur gesloten. 
Op maandag 4 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerplein 20, kandelaberen van 
 3 bomen. wabonummer 31161, 
 ontvangen 4 december 2015
- Raadhuisplein 7, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 31256, 
 ontvangen 8 december 2015
- Van der Horstlaan 26, plaatsen trap naar 

zolderverdieping, wabonummer 31239, 
ontvangen 9 december 2015

- Eekhoornlaan, herplaatsen tijdelijke huisvesting 
gebouw B, vanaf locatie Noordkop naar 

 De Wijk, wabonummer 31292, 
 ontvangen 7 december 2015
- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 175, het kappen 
 van 1 boom, wabonummer 30955, 
 ontvangen 1 december 2015
- Cruquiusweg t.h.v. nr. 150, het kappen van 
 2 bomen, wabonummer 30957, 
 ontvangen 1 december 2015

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 272, het kappen 
 van 1 boom, wabonummer 30953, 
 ontvangen 1 december 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, constructieve doorbraak pand 

Abeel, wabonummer 29865, verzonden 15 
december 2015

- Irislaan 22, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 29795, verzonden 18 december 
2015

- Van der Horstlaan 26, het plaatsen van een vaste 
trap naar de zolderverdieping, wabonummer 
31239, verzonden 18 december 2015

- Eekhoornlaan, het herplaatsen van de tijdelijke 
huisvesting, gebouw B, vanaf locatie Noordkop 
naar locatie De Wijk op het Hartekampterrein, 
wabonummer 31292, verzonden 18 december 
2015

- Glipper Dreef 191, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
 29088, verzonden 18 december 2015
- Laan van Insulinde 38, het bouwen van een erker, 

wabonummer 29156, verzonden 18 december 
2015

- Wipperplein 4, 4A, het bouwkundig splitsen van 
de winkel aan het Wipperplein 4 en de woning 
aan het Wipperplein 4A, 30571, 

 verzonden 18 december 2015
- Nijverheidsweg 41, verbouw entree kantoor, 

30495, verzonden 18 december 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Hageveld 44, het plaatsen van een afvoer voor 

een open haard (op gas), 30293, 16 november 
2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Tegengaan heling: 
Controles via opkopersregister
Eén van de speerpunten van het veiligheidsbeleid 
van de gemeente Heemstede is het tegengaan 
van heling. Controle op de opkoop en verkoop 
van goederen is dan erg belangrijk. Inkopers van 
tweedehands goederen zijn daarom verplicht om 
een opkopers- en verkoopregister bij te houden.

Controle
De politie en de omgevingsdienst IJmond 
controleren regelmatig in de regio. Op 15 december 
hebben zij de registers én de barcodes van 
ingekochte fi etsen van twee fi etsenhandelaren in 

Heemstede gecontroleerd. Tijdens de controles zijn 
geen gestolen fi etsen aangetroff en. 

Digitaal Opkopers Register
Sinds 1 december is het Digitaal Opkopers Register 
in werking getreden. In- en verkopers moeten de 
gegevens digitaal bijhouden. Het voordeel is dat de 
politie op afstand kan controleren; meteen bij het 
invoeren van een serienummer van een ingekocht 
goed komt er een melding binnen bij de politie 
wanneer het gestolen blijkt te zijn. De controle kan 
zo sneller en op afstand plaatsvinden.

Glazenwassers hebben voor de uitoefening van 
hun werkzaamheden een ventvergunning nodig 
van de gemeente. Belt er bij u iemand aan met de 
mededeling ‘Ik ben de nieuwe glazenwasser’ of 
vindt u een brie� e van gelijke strekking in de bus? 
Dan kunt u de glazenwasser altijd vragen om zijn 
legitimatiebewijs en de vergunning. Vertrouwt u het 
niet of heeft de glazenwasser geen vergunning, dan 
kunt u dit melden bij de gemeente (14 023) of bij de 
plaatselijke politie (0900-8844).

Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur

Nieuwe glazenwasser? 
Vraag om legitimatie en vergunning



Verwijdering boot Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:

- Een naamloze stalen roeiboot, in de Leidsevaart 
op ligplaats PCB010, ter hoogte van P.C. 
Boutenskade 7

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.

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’.




