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Heemstede

Verkiezingen provinciale staten en
waterschap op 20 maart
Op woensdag 20 maart zijn de
gecombineerde provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen. Elke 4 jaar worden
de leden van de provinciale staten en de
leden van de algemene besturen van de
waterschappen gekozen.

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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

Kijk op www.heemstede.nl/verkiezingen voor
een overzicht en wat u verder moet weten als
u gaat stemmen.

Op uw stempas staat bij welk stembureau
u bent ingedeeld. Maar u mag ook
stemmen bij elk ander stembureau in
Heemstede.

Ontheffing werktijden Bouwbesluit
Bij besluit van 4 maart 2019 heeft het
college van B&W ontheffing verleend van
de werktijden voor werkzaamheden op het
volgende adres:
- Binnenweg 41, voor het storten en afwerken
van de betonnen beganegrondvloer van
vrijdag 22 maart 2019 19.00 uur tot zaterdag
23 maart 2019 07.00 uur.

Bouwbesluit moeten bedrijfsmatige bouwof sloopwerkzaamheden op werkdagen en
op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur
worden uitgevoerd. Het Bouwbesluit is een
algemene maatregel van bestuur op basis van
de Woningwet. Volgens artikel 8.3, derde lid
van het Bouwbesluit mag het college hiervan
ontheffing verlenen.

Motivering
De te storten betonnen vloer moet glad
afgewerkt worden door middel van ‘vlinderen’.
Het vlinderen moet binnen een bepaalde tijd
na het storten van het beton starten en kan
daarom niet binnen de reguliere werktijden
plaatsvinden.

Bezwaar
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’. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit.
Belanghebbenden kunnen daarom naast een
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening bij de rechtbank indienen

Wettelijk kader
Volgens het artikel 8.3, eerste lid van het

Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit
Wet BAG Bloemendaal en Heemstede 2019
Op 15 februari 2019 heeft het college het
Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit
Wet BAG Bloemendaal en Heemstede
2019 vastgesteld. Dit besluit treedt met
terugwerkende kracht in werking op

5 februari 2019. Het Aanwijzings- en
uitvoeringsbesluit Wet BAG 2017 is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 128, het optrekken van
de voorgevel, wabonummer 373448,
verzonden 11 maart 2019
- Raadhuisstraat 14, het vernieuwen van

- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met vergunning
mag alleen van maandag tot en met
zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster.
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld
dit dan bij de politie via 0900-8844.
Volgende week collecteert:
Reuma Nederland

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3
Vrijwilliger dansmiddag
zaterdag 16 maart

Op zaterdag 16 maart van 14.30-17.00 uur
organiseert woonzorgcentrum Kennemerduin
voor haar bewoners een gezellige middag
waarin muziek en dans centraal staan. Wil jij de
bewoners een onvergetelijke middag bezorgen
kom dan ook mee feestvieren!

Bestuurlijke uitdagingen
bij kringloopwinkel Dorcas

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camphuysenlaan 13, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 376158,
ontvangen 1 maart 2019
- Herenweg 88, het kappen van een
kastanjeboom, wabonummer 374505,
ontvangen 20 februari 2019
- J.H. Weissenbruchweg 8, het wijzigen
van de voorgevel, wabonummer 374332,
ontvangen 25 februari 2019
- Laan van Rozenburg 35, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 374061, ontvangen
23 februari 2019
- Reigerlaan 5, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
375472, ontvangen 28 februari 2019

Collecteren en
venten in
Heemstede

gevelreclame, wabonummer 365709,
verzonden 4 maart 2019
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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Binnenweg 41, veranderingen t.b.v. het
oprichten van een nieuwe winkel, het
plaatsen van reclame, een condensor
aan de zijgevel, wabonummer 368398,
ontvangen 1 februari 2019
- Binnenweg 87, het aanbrengen van
gevelreclame, wabonummer 370283,
ontvangen 8 februari 2019
- Landzichtlaan 28, het verhogen van de kap
van het woonhuis, wabonummer 369310,
ontvangen 6 februari 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

Je wilt graag je bestuurlijke ervaring en
expertise inzetten? Dit kan bij kringloopwinkel
Dorcas. Momenteel zoeken wij een voorzitter
en secretaris. Interesse? Maak een afspraak voor
meer informatie.

Scoutingleiding welpen
bij Paschalis Baylon

In deze leuke functie geef je leiding aan een
groep van ongeveer 20 kinderen van 7 tot 11
jaar. Het programma dat je samenstelt loopt
uiteen van een creatieve activiteit tot het leren
van een vaardigheid (zoals kompas lezen)
of hutten bouwen. De activiteiten zijn op
zaterdagmiddagen van 13.30-16.00 uur.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:
heemstede@wehelpen.nl

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

Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Inzien, reageren, bezwaar maken

Paasloop
Op 7 maart 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan Praktijk Deen voor
het houden van een Paasloop op 14 april 2019
van 11.30 tot 13.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven de Pieter
de Hooghstraat (tussen Jan Steenlaan, Frans
Lisztlaan en Adriaan van Ostadeplein) af te
sluiten tussen 11.45 en 12.30 uur.
Neem voor meer informatie telefonisch
contact op met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

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 bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. 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 NoordHolland 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
Digitaal:
http://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
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft hiervoor een digitale handtekening
(DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

