
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 december 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Gemeente Heemstede 
wenst u alvast een 
fijne jaarwisseling!

In deze uitgave:
- Dinsdag 2 januari: raadhuis 
 vanaf 10.00 uur open
- Omgevingsvergunningen

Vuurwerk mag alleen 
worden afgestoken

op oudejaarsavond 
tussen 18.00 en 02.00 uur

Heemstede wenst u een veilig nieuwjaar!

11 januari 2018 om 20.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven, van 
harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op donderdag 11 januari 
2018 vanaf 20.30 uur in het raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de gelegenheid om 
afscheid te nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. Zij stopt op 16 januari 
2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar nieuwjaarstoespraak 
houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

In de hal van het raadhuis staat een bus waarin u een bijdrage 
kunt doneren voor een mooi initiatief: het Rouwcafé. Een 
mobiel ‘café’ waar voor iedereen die met verlies en rouw 
is geconfronteerd de mogelijkheid bestaat elkaar in een 
troostrijke sfeer van ‘kunst en cultuur’ te ontmoeten.

Aandachtspunten rondom de 
jaarwisseling
De jaarwisseling komt er weer aan. Graag vragen 
wij uw aandacht voor de volgende zaken om dit 
moment voor iedereen plezierig te laten verlopen:
- Tot dinsdag 2 januari 2018 mogen geen open 

of met zeil afgesloten (bouw)containers in de 
openbare ruimte zijn geplaatst.

- Op donderdag 28 december worden de 
parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. U kunt 
dan tot en met maandag 1 januari vrij parkeren. 
Belparkeerders ontvangen in deze periode bij 
aanmelding een melding van vrij parkeren via 
hun app. 

- Tussen vrijdag 29 december en dinsdag 2 januari 
zijn (ondergrondse) afval- en kledingcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd.

- Vuurwerk afsteken op zondag 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. Ook geldt een 
verbod op het afsteken van vuurwerk op alle 
plaatsen in de gemeente in de directe nabijheid 
van gebouwen met rieten daken.

- 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. 

- Kerstboom eruit? Vanaf maandag 8 januari 
kunt u uw kerstboom aanbieden langs de 

openbare weg. Kinderen kunnen de bomen dan 
inzamelen voor de kerstboomverbranding op de 
Vrijheidsdreef op woensdag 10 januari.

Lees alle informatie rondom de feestdagen op 
www.heemstede.nl bij Nieuws



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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 indienen 
(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. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Dinsdag 2 januari: 
raadhuis vanaf 
10.00 uur open
Op dinsdag 2 januari is het raadhuis vanaf 
10.00 uur open. Kijk voor onze reguliere 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws bij 
Adresgegevens en openingstijden of kijk bij 
Contact op www.heemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bachlaan 19, uitbreiden woonhuis, Wabonummer 

243524, ontvangen 8 december 2017
- Jan Miense Molenaerplein 11, wijzigen 

achtergevel en doorbreken muren, 
Wabonummer 243614, ontvangen 

 4 december 2017
- Meindert Hobbema 46, plaatsen dakkapel 

zijgevel, Wabonummer 243578, ontvangen 
 13 december 2017
- Rijnlaaan 38, het uitbreiden van een woonhuis, 

Wabonummer 243572, ontvangen 
 11 december 2017
- Timorstraat 56, plaatsen dakopbouw, 

Wabonummer 243558, ontvangen 
 11 december 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning
- Alberdingk Thijmlaan 55, het uitbreiden van de 

garage en het woonhuis, Wabonummer 170009, 
verzonden 21 december 2017, 

 reguliere procedure
- Glipper Dreef 82, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 219220, 
verzonden 21 december 2017, 

 reguliere procedure
- Sportparklaan 14, het vergroten van de schuur, 

Wabonummer 225860, verzonden 
 21 december 2017, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Regelgeving
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 
Wet kinderopvang gewijzigd. Deze wijziging 
harmoniseert peuterspeelzalen en kinderopvang. 
Peuterspeelzalen bestaan vanaf dat moment 
wettelijk niet meer en moeten aan dezelfde 
eisen voldoen als dagopvang. Ook de landelijke 
Beleidsregels kwaliteit peuterspeelzalen bestaat 
niet meer vanaf 1 januari 2018. Daarvoor komen 

andere landelijke Beleidsregels in de plaats. 
Nu de grondslagen onder de Beleidsregels 
handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen Heemstede 2014 niet meer 
bestaan op het vlak van peuterspeelzalen vervallen 
de Beleidsregels van rechtswege met ingang van 1 
januari 2018.

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl

Kennisgeving exploitatieovereenkomst Vomar
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede delen overeenkomstig artikel 6.24 lid 
3 Besluit ruimtelijke ordening mede, dat tussen 
de gemeente Heemstede en Trottoir Participaties 
BV een overeenkomst over grondexploitatie als 
bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening is gesloten 
voor de realisatie van een full service supermarkt ter 
plaatse van de detailhandel aan de Binnenweg 70 
tot en met 86, de bedrijfsbestemming Binnenweg 
72 abc en het naastgelegen garageboxencomplex 
aan de Eikenlaan, de woning gelegen aan 

de Eikenlaan 41, alsmede een parkeerkelder, 
infrastructuur en (openbare) nutsvoorzieningen
Conform artikel 6.2.12 van het Bro ligt van 
woensdag 27 december 2017 t/m woensdag 7 
februari 2018 een zakelijke beschrijving (college- 
en raadsbesluit en bijbehorend raadsvoorstel) van 
deze overeenkomst ter visie in het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Voor vragen over dit project kunt u contact 
opnemen met de heer R. van der Aar via 
telefoonnummer: 023 548 5 764.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg




