
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 februari 2020

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:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

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

Heemstede

Initiatievenwebsite Wij Maken 
Heemstede feestelijk gepresenteerd
Met elkaar maken wij een omgeving waarin 
we prettig kunnen samenleven. Op de nieuwe 
website Wij maken Heemstede leest u alles 
over initiatieven voor en door inwoners van 
Heemstede. Vrijdag 31 januari werd de site 

feestelijk gepresenteerd door wethouder 
Annelies van der Have. Heeft u zelf ook een 
goed idee voor uw buurt? Kijk gauw op 
www.wijmakenheemstede.nl én schrijf u daar 
ook in voor de gemeentelijke nieuwsbrief.

Vergaderingen raadscommissies 
februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 11, 12 en 13 februari 2020. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij hierbij aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
11 februari
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Uitbreiden Stimuleringsbudget 
 inwoners- en of buurtinitiatieven
• Heemstede maakt het mogelijk 
 (nieuwe initiatieven 2018-2022)
• Ontwikkelingen sociaal domein 
 inclusief Paswerk en RegioRijder
• Ontwikkelingen participatie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
12 februari
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Normenkader 2019 controle 
 jaarrekening 2019
• Concept nota Duurzaam Heemstede 
 2020 - 2024

• Concept evenementenbeleid
• Uitvoering motie Evenementenweek 
 (4 november 2016)
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
13 februari
• Opening en vaststellen agenda 
• Ambtelijke toelichting op de 

bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 
2020-2025

• Spreekrecht inwoners
• Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

2020-2025
• Herijking Procesvoorstel Havenkwartier
• Omgevingswet
• Overzicht bouwprojecten
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

In/uitrit Anton 
Mauvestraat 1
Op 20 december 2019 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 
een in-en uitrit aan te leggen bij Anton 
Mauvestraat 1, 2102 BA in Heemstede.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen 

van een dakkapel op het op voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 532010, 
ontvangen 20 januari 2020

• Frans Lisztlaan 34, het uitbreiden van 
de berging, nieuw dak en constructieve 
aanpassing, wabonummer, 531494, 
ontvangen 20 januari 2020

• Dr. P. Cuyperslaan 1, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 534328, ontvangen 

 23 januari 2020
• Pieter de Hooghstraat 28, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
+ wijzigen kozijnindeling voorgevel, 
wabonummer 532493, ontvangen 

 21 januari 2020
• Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van een 

geluidsscherm met klimop, wabonummer 
531035, ontvangen 18 januari 2020

• Spaarnzichtlaan 8, het realiseren van een 
inrit, wabonummer 532454, ontvangen 

 21 januari 2020
• Valkenburgerlaan 30A, het plaatsen van een 

gazenhekwerkconstructie, wabonummer 
532849, ontvangen 22 januari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen 

van de bestaande dakkapellen op het voor- 
en zijgeveldakvlak, wabonummer 508122, 
verzonden 27 januari 2020

• Clivialaan 1, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
481265, verzonden 27 januari 2020

• Achter Glipperpad 3, het vervangen van 
een bestaande loopbrug door een dam met 
duiker tussen de percelen C5302 en C5878. 
Huidige dam tussen de percelen C5712 en 
C4664 verwijderen en het vervangen door 
de vrijgekomen brug tussen de percelen 
C5302 en C5878, wabonummer 482466, 
verzonden 29 januari 2020

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Jan van Goyenstraat 8, het vestigen van een 

kinderdagverblijf, wabonummer 513538, 
ontvangen 27 januari 2020

• Soendastraat 21, het bouwen van een 
berging aan de zijgevel van het woonhuis, 
wabonummer 513538, ontvangen 

 14 januari 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
• Esdoornlaan 16, het verhogen van de nok, 

wabonummer 509970, ontvangen 
 10 december 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevings-
vergunningen

Nieuwe regelgeving
Regeling stimuleringsbudget inwoners- 
en of buurtinitiatieven Heemstede 2020
Op 21 januari 2020 heeft het college de 
Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of 
buurtinitiatieven Heemstede 2020 vastgesteld. 
Deze regeling treedt in werking op 15 
februari 2020. De Regeling budget bewoners/
buurtinitiatieven is hiermee vervallen.

Reglement burgerlijke stand 
Heemstede 2020
 Op 21 januari 2020 heeft het college het 
Reglement burgerlijke stand Heemstede 
2020 vastgesteld. Dit reglement is met 
terugwerkende kracht in werking getreden 
op 1 januari 2020. Het Reglement burgerlijke 
stand Heemstede 2017 is hiermee vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale Gemeenteblad via zoek.offi  cielebekendmakingen.nl

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
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 stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

• Wasserij Annalaan, ter hoogte van 115 en 117: 
1 es (Ø 10-20 cm, 2 essen Ø 20-30 cm, bomen 
staan te dicht op elkaar en kunnen niet goed 
uitgroeien. Ter vervanging komen meerdere 
solitaire heesters op deze locatie)

• Raadhuisplein 1; 1 linde, (Ø 30-40 cm, herin-
deling parkeerplaats ter hoogte van fietsen-
stalling, herplant volgt later op andere locatie) 

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot 
en met 19 februari 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 40. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering 
gemeentelijke bomen

• Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Meijerslaan 52 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 
van de bewoner.

• Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Javalaan 1 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 
van de bewoner.

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
zijn gepubliceerd in de Staatscourant en 
liggen tot 9 maart 2020 ter inzage in het 
gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor ‘Bezwaar maken´.

Verkeersbesluiten

Verwijdering vaartuigen bij 
Dr. Schaepmanlaan 2
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende vaartuigen in 
gezonken staat aangetroffen in de Höckervaart, 
ter hoogte van Dr. Schaepmanlaan 2:
• Een naamloze witte polyester roeiboot, 

merk Uttern R38
• Een naam- en merkloze rode polyester 

roeiboot 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de 
Verordening openbaar water Heemstede 
krijgen de eigenaren van bovengenoemd 
vaartuigen tot en met 19 februari 2020 de 
gelegenheid zijn boot van uit het water te 
verwijderen en af te voeren. 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.

Verwijdering scooter bij 
Heemsteedse Dreef 37
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende scooter in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen 
ter hoogte van Heemsteedse Dreef 37:
• Een zwarte scooter, merk BAOTIAN, type 

BT49QT-9D1, kenteken FT438K, een kapot 
achterlicht en losse bedrading en kapotte 
voor rem

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van deze scooter krijgt tot en met 
19 februari 2020 de gelegenheid zijn scooter 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de scooter weer in rijtechnische staat 
verkeert. Als de betreffende scooter binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt deze 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 scooter tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat 
van Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
• Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een 

zwarte herenfiets, merk Hercules
• Raadhuisstraat, ter hoogte van 53: een 

blauwe herenfiets, merk RIH, een blauwe 
herenfiets, merk Puch, een roze kinderfiets, 
merk K3, een grijze herenfiets, merk Puch, 
een blauwe damesfiets, merk Batavus

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 72: een 
blauwe damesfiets, merk Gazelle

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 77: een 
zwarte damesfiets, merk Batavus, een 
zwarte herenfiets, merk Batavus

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 78: een grijze 
damesfiets, merk Puch

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 86: een 
zwarte herenfiets, merk BSP

• Frieslandlaan, ter hoogte van flat Roodmus: 
een bruine damesfiets, merk Superior, een 
bruine damesfiets, merk Gazelle

• Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink: 
een groene herenfiets, merk Gazelle

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34: 
een rode damesfiets, merk Batavus, een 
zwarte herenfiets, merkloos, een blauwe 
damesfiets, merk Puch, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander, een zwarte 
damesfiets, merk Union

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 28: een 
oranje damesfiets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een 
oker kleurige herenfiets, merk Batavus, een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle, een wit/
groene damesfiets, merk Union, een zwarte 
damesfiets, merk Batavus

De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 19 februari 2020 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert. Als de betreffende fiets binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog 
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets 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 ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties




