Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 8 mei 2019

Heemstede

Stemmentellers
gezocht!

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

Na de verkiezingen voor het Europees
parlement op 23 mei gaan we stemmen tellen.
De gemeente is op zoek naar extra tellers.
Ben je 18 jaar of ouder en in de gelegenheid
om vanaf 21.00 uur te tellen op één van de
stembureaus? Meld je dan per e-mail aan via
verkiezingen@heemstede.nl
De vergoeding is € 25.

Uitschrijvingen Basisregistratie
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende personen
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 5 maart 2019: I.J. Merkel, geboren
12-07-1999, Lucas van Leijdenlaan 14
- Per 19 maart 2019: A.E. Carreño Borray,
geboren 21-05-1996, Reigerlaan 32

Tegen deze besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de dag
van de bekendmaking hiervan bezwaar maken
door het indienen van een bezwaarschrift bij
het college van burgemeester en wethouders
van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Rechtbank te
Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

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

Nieuw beleid

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

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid
Heemstede 2019
Op 19 maart 2019 heeft het college het
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit programma
treedt in werking op 8 mei 2019. Het
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2018
gemeente Heemstede is hiermee vervallen.

Uitvoeringsprogramma VTH-taken Gemeente
Heemstede 2019 vastgesteld. Beide treden
in werking op 8 mei 2019. De Beleidsnota
integrale handhaving gemeente Heemstede
uit 2012 en de Doelstellingen / prioriteiten +
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’
gemeente Heemstede 2017 zijn hiermee
vervallen.

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.

Beleid VTH
Op 2 april 2019 heeft het college het VTHBeleid Heemstede 2019-2022 en het

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

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

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen
- Dr. Schaepmanlaan 75, het plaatsen van
een erker aan de voorzijde, wabonummer
386812, verzonden 29 april 2019
- Glipper Dreef 32, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 381907, verzonden 3 mei
2019
- Korhoenlaan 46, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 392354, verzonden 2 mei
2019
- Provinciënlaan 5C42 en 5C43, het
splitsen van een appartement in twee
appartementen, wabonummer 396275,
verzonden 29 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 bij
reguliere procedure’.

Kijk voor meer informatie op
www.meerlanden.nl/
circulaire-economie

Alles over
wegwerkzaamheden?

Adresgegevens en
openingstijden

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 146, het wijzigen van een pui
bij een winkel, wabonummer 399927 ,
ontvangen 25 april 2019
- Binnenweg 146, het plaatsen van
reclameborden, wabonummer 399972 ,
ontvangen 25 april 2019
- Von Brucken Focklaan 29, het plaatsen
van een carport aan de zijkant van het
huis (einde oprit), wabonummer 398488,
ontvangen 22 april 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Wist u dat Meerlanden uw keukenen tuinafval 100% recyclet tot
maar liefst 6 nuttige producten:
groengas, CO2, warmte, compost
citrusbrandstof en water. Hoe
zuiverder het opgehaalde GFT,
hoe meer grondstoffen en energie
Meerlanden kan maken.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 37, het plaatsen van reclame,
wabonummer 377892, ontvangen 6 maart
2019
- Fie Carelsenlaan 13, het plaatsen van een
extra raam in de voorgevel, wabonummer
379454, ontvangen 10 maart 2019
- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van
het dakterras van de bovenwoning,
wabonummer 391097, ontvangen 4 april
2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van
het dakterras van de bovenwoning,
wabonummer 391097, ontvangen 4 april
2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Adriaan Pauwlaan 19, brandveilig gebruik
Bosch en Hovenschool, wabonummer
381962, ontvangen 14 maart 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

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

Handige app voor
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven
van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat
er een verbouwing in uw straat komt? Of dat
uw buren een uitbouw gaat bouwen? Met de
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte
blijven van de laatste bekendmakingen.
Download de gratis app in de App Store
(Apple) of Play Store (Android).

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:
Longfonds

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.

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.

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

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

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.

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
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 NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

