
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 21 februari 2018

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

Vergadering 
gemeenteraad 

22 februari

In deze uitgave:
- Hoorzitting commissie

voor bezwaarschriften

- Omgevings-
 vergunningen

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte 
Heemstede
Op 7 maart organiseert de gemeente 
Heemstede opnieuw een bijeenkomst over 
de verkeersdrukte in Heemstede. Dit is een 
vervolg op de bijeenkomst in november 2017, 
waar korte/lange termijn- en lokale/regionale 
oplossingen voor verkeersknelpunten zijn 
besproken. Een verslag van deze avond en 
een reactie op de voorgestelde maatregelen 
vindt u via www.heemstede.nl/verkeer. Graag 
overleggen we op woensdagavond 7 maart 

2018 vanaf 20.00 uur met u welke maatregelen 
prioriteit moeten krijgen.

Programma
Tijdens de avond gaan we eerst kort in op de 
opbrengst van de 1e bijeenkomst en op de 
maatregelen die de gemeente wil nemen. Daarna 
volgt een werksessie waarin duidelijk moet 
worden of deze aanpak gedeeld wordt of dat we 
andere prioriteiten of accenten moeten leggen. 

Verder volgt een plenaire terugkoppeling en een 
reactie van verkeerswethouder Heleen Hooij. 

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 en begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur. U kunt zich tot 5 maart 
voor deze avond aanmelden via e-mail 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via 14 023.

Tellers gezocht!
Op woensdag 21 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezing en het referendum 
over de ‘Sleepwet’. We zijn nog dringend op 
zoek naar tellers, die vanaf 21.00 uur komen 
helpen met het tellen van de stemmen. 

De vergoeding hiervoor is € 25. 
De minimumleeftijd voor tellers is 18 jaar.
Wil je een bijdrage leveren aan het 
verkiezingsproces en daar een vergoeding 
voor krijgen? Meld je dan nu aan! 

Stuur een e-mail naar 
verkiezingen@heemstede.nl met vermelding 
van naam, adres en telefoonnummer. 
We behandelen de aanmeldingen in 
volgorde van binnenkomst.

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2018 een activiteit 
organiseren die het sporten van jongeren, 
ouderen, minder validen of topsporttalenten 
stimuleert? Voor sportactiviteiten is in 2018 
een subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. 

Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie van de gemeente Heemstede.

Kijk voor uitgebreide informatie en 
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl, 
zoekwoord: subsidie

Vergadering gemeenteraad 22 februari
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
22 februari 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering
22 februari 2018

Bespreekpunten:
- Wijziging bebouwde komgrens

Wegenverkeerswet Cruquiusweg

- Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 
Algemene begraafplaats

- Aanpassen Reglement van orde voor
integriteitstoets voor benoeming
wethouders

Hamerpunten:
- Aanpassing Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie
personen Heemstede 2014

Overige punten:
- Proces Manpadslaangebied
- Overdrachtsdocument ambtelijke

samenwerking

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Ontwerp-inrichtingsplannen Slottuin II en Spaarnelicht 
ter inzage
Van 21 februari tot en met 4 april 2018 liggen 
de ontwerp-inrichtingsplannen voor de 
projecten Slottuin II en Spaarnelicht ter inzage 
in de publiekshal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 Heemstede. U vindt de 
tekeningen ook op de projectpagina’s op 
www.heemstede.nl

Wat zijn ontwerp-inrichtingsplannen?
De ontwerp-inrichtingsplannen geven aan 
hoe de openbare ruimte rond bouwprojecten 

is ingericht. Het gaat daarbij vooral om groen 
en wegen, maar ook om straatverlichting, 
speelvoorzieningen en de ligging van riolering, 
kabels en leidingen.

U kunt reageren op de plannen
Binnen de genoemde periode kunt u reageren 
op de plannen. Uw reactie stuurt u aan 
gemeente@heemstede.nl. Vermeld daarbij over 
welke van de twee plannen uw reactie gaat.

Vermeld ook uw contactgegevens zodat wij u 
in het vervolg kunnen informeren. Wij nemen 
uw contactgegevens op in een adressenlijst 
voor het project. Als u daartegen bezwaar hebt 
kunt u dat bij uw reactie aangeven.

Meer weten?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met Ruben Visser van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid via (023 ) 548 57 58. 

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 27 februari 2018 gaan 
medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede fietswrakken 
verwijderen die zich bevinden in de directe 
omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd 
zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden 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 zijn fiets tegen 
betaling van de gemaakte kosten ophalen bij 
de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 1 maart 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een dakopbouw en het 
wijzigen van een constructie 
Lorentzlaan 47 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl
 Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Narcissenlaan 2, het plaatsen van

een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 255877, ontvangen
6 februari 2018

- Laan van Alverna, het kappen van
15 populieren, wabonummer 255896,
ontvangen 6 februari 2018

- Herenweg 135, het wijzigen van de
bestemming maatschappelijke doeleinden
naar wonen, wabonummer 257219,
ontvangen 6 februari 2018

- Laan van Dicklaan 3, het plaatsen van een
tuinkist, wabonummer 255940, ontvangen
7 februari 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van 2 coniferen,
wabonummer 256414, ontvangen
8 februari 2018

- Julianaplein 1, het kappen van 1 esdoorn,
wabonummer 256991, ontvangen
8 februari 2018

- Binnenweg 1B, het plaatsen van reclame,
wabonummer 257245, ontvangen
8 februari 2018

- Koediefslaan 73, het plaatsen van reclame,
wabonummer 257233, ontvangen
9 februari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Borneostraat 53, het plaatsen van een

dakopbouw en een erker, wabonummer
253388, verzonden 15 februari 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van 2 coniferen,
wabonummer 256414, verzonden 15
februari 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een abeel,
wabonummer 258273, verzonden 16
februari 2018

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’.




