
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 april 2019

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

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 2019 een activiteit 
organiseren die het sporten stimuleert 
van jongeren, ouderen, mindervaliden of 
topsporttalenten? Voor sportactiviteiten is in 
2019 een subsidiebudget beschikbaar van 
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er 
een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar 
(aanvragen voor 1 mei !). 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

Winkelcentrum Heemstede ontvangt 
5e Ster Keurmerk Veilig Ondernemen
Op donderdag 18 april ontving Winkelcentrum 
Heemstede een plaquette met de 5e ster 
‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uit handen 
van burgemeester Astrid Nienhuis. Het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een 
speciale manier om de veiligheid in en om 

winkelgebieden te vergroten en het voor 
ondernemers en bezoekers nog aantrekkelijker 
te maken. Binnen het KVO werken 
ondernemers, gemeente, politie en brandweer 
samen. Lees meer in het nieuwsbericht op 
www.heemstede.nl

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- 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: 
Stichting van het Kind

Overlastspreekuur 
op 2 mei 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het spreekuur is op donderdag 2 mei tussen 
van 14.00 tot 15.00 uur in De Luifel (WIJ 
Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt 
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Koningsdag in 
Heemstede

Stichting Nationale Feestdagen 
Heemstede organiseert Koningsdag 
in Heemstede. Informatie over het 

programma vindt u via 
www.heemstede.nl/koningsdag

Kindertriathlon
Op 16 april 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan HPC voor het 
houden van een kindertriathlon op 6 juli 2019 
van 11.00 tot 14.00 uur. Ook is, volgens artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de volgende wegen af te sluiten tussen 
ongeveer 11.00 en 14.00 uur:
- Het zuidelijke voetpad en het zuidelijke

fi etspad van de Sportparklaan vanaf Meer
en Boslaan tot en met het kruispunt Glipper
Dreef/Sportparklaan.

- Het fi etspad/fi ets(suggestie)strook van
de rechter rijbaan Glipper Dreef tussen
Sportparklaan en Bosbeeklaan

- De rijbaan en het fi etspad van de

Bosbeeklaan en Sparrenlaan
- Het fi etspad langs de rechter rijbaan van de

Herenweg (in oostelijke richting) tussen de
Sparrenlaan en Van Merlenlaan

- Het fi etspad langs de Van Merlenlaan
- De Vrijheidsdreef
- De rechter rijbaan (zuid oostelijke richting)

van de Burgemeester van Rappardlaan
- De rechter rijstrook van de Herfstlaan

(zuidwestelijke richting)
- Fietspad Valkenburgerlaan/Glipper Dreef 

(westelijke richting) tussen Herfstlaan en
Sportparklaan

Voetgangers en niet-deelnemende fi etsers 
worden begeleid door verkeersregelaars en 
doorgelaten bij gelegenheid.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, via 
(023) 5485607.

Verwijdering gemeentelijke boom
- Erasmuslaan bij 18 : 1 sierkers

(ø 25-30 cm, boom staat op plek waar
nieuwe particuliere erfafscheiding moet
komen, herplant op gemeentegrond met
nader te bepalen boom )

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 8 
mei 2019 reageren via gemeente@heemstede.nl 
of telefonisch via (023) 548 57 78. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Op 9 april 2019 heeft het college de 
Beleidsregels geluidsschermen Heemstede 

2019 vastgesteld. Deze beleidsregels treden 
in werking op 16 april 2019. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.offi  cielebekendmakingen.nl

Beleid geluidsschermen Heemstede 2019



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bachlaan 27, het uitbreiden van een

woonhuis en de bouw van een kelder,
wabonummer 391062,  ontvangen
4 april 2019

- Berliozlaan 2, het kappen van een beuk,
wabonummer 394078,  ontvangen
10 april 2019

- IJssellaan 6, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
386700,  ontvangen 26 maart 2019

- Korhoenlaan 46, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 392354,  ontvangen
8 april 2019

- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en
plaatsen bijgebouw, wabonummer 391328,
ontvangen 5 april 2019

- Van den Eijndekade 91, het plaatsen
van een beschermingskooi voor een
airconditioning, wabonummer 392470,
ontvangen 8 april 2019

- Kerklaan 113C, het plaatsen van een
kantoorunit, wabonummer 379037,
ontvangen 6 maart 2019, Voor deze
aanvraag is geen vergunning nodig.

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Frans Lisztlaan 15, een aanbouw op de

1e verdieping en begane grond aan
de achtergevel, wabonummer 379877,
verzonden 18 april 2019

- Nijverheidsweg ter hoogte van 5-7, bij de

Watertoren, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 387532, verzonden 
18 april 2019

- Van den Eijndekade 91, het plaatsen
van een beschermingskooi voor een
airconditioning, wabonummer 392470,
verzonden 18 april 2019

- IJssellaan 6, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386700, verzonden 18 april 2019

- Van Merlenlaan 11, het kappen van een es,
wabonummer 383778, verzonden
18 april 2019

- Zomerlaan 17A, nieuwbouw van een
woonhuis, wabonummer 358468,
verzonden 16 april 2019

- Romeinlaan 65, het plaatsen van een
dakopbouw en een dakkapel op het

voorgeveldakvlak, wabonummer 382388, 
verzonden 19 april 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’

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Dr. Schaepmanlaan 75, het plaatsen van

een erker aan de voorzijde, wabonummer
386812, ontvangen 27 maart 2019

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




