
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 juni 2020

Adresgegevens

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:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 

open tussen 
08.30 en 13.00 uur.

Afhalen van 
reisdocumenten/rijbewijs 

kan dan wel zonder afspraak 

Volg ons via 
Twitter, Facebook 

of Instagram

Wijs op reis in coronatijd
De zomer van 2020 wordt door het coronavirus 
anders dan we gewend zijn. Met vakantie 
gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Voor wie toch gaat, is het advies: bereid je 

goed voor en informeer jezelf. Kijk op 
www.nederlandwereldwijd.nl of 
download de Reisapp Buitenlandse zaken 
voor Android of IOS.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	8:	
 een zwarte damesfiets, merk Alstra, een 

zilveren damesfiets, merk Union
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	101:	
 een crèmekleurige herenfiets, merk Sparta
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	127:	
 een witte damesfiets, merkloos, een paarse 

herenfiets, merk Gazelle
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	158:	
 een roze damesfiets, merk Batavus
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	169:	
 een groene damesfiets, merk Gazelle
•	 Herenweg,	ter	hoogte	van	92:	
 een oranje damesfiets, merk Batavus
•	 Tesselschadelaan,	ter	hoogte	van	1:	
 een grijze herenfiets, merk Gazelle
•	 Ritzema	Boskade,	ter	hoogte	van	9:	
 een grijze damesfiets, merk Trek
•	 Vrijheidsdreef,	ter	hoogte	van	monument:	

een kobalt kleurige damesfiets, merk Vogue 
•	 Kerklaan,	ter	hoogte	van	25:	
 een blauwe damesfiets, merk Gazelle, een 

grijze herenfiets, merk Union
•	 Kerklaan,	ter	hoogte	van	29:	
 een zwarte damesfiets, merk BSP
•	 Kerklaan,	ter	hoogte	van	39:	
 een gele damesfiets, merk Spirit, een grijze 

damesfiets, merk Sparta
•	 Frieslandlaan,	ter	hoogte	van	34:	
 een zwarte damesfiets, merk Cortina
•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Geelgors:	

een rode damesfiets, merk Batavus
•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Groenling:	

een blauwe herenfiets, merk Batavus, een 
blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle, een 

zwarte damesfiets, merk Limit
•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwvink:	

een gele damesfiets, merk Batavus
•	 Zeelandlaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwmees:	

een blauwe herenfiets, merk Gazelle, 
een blauwe damesfiets, merk Cucletech, 
een zwarte damesfiets, merk Sparta, een 
bruine herenfiets, merk Gazelle, een groene 
damesfiets, merk Rivel

•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	
 een zwarte damesfiets, merk Batavus, een 

gele damesfiets, merk Highlander
•	 Camplaan,	ter	hoogte	van	21:	
 een zwarte damesfiets, merk Neuzer, een 

zware damesfiets, merkloos, een blauw/
grijze damesfiets, merk Pointer, een beige 
damesfiets, merk Peugeot, een rode 
damesfiets, merk Hollandia, een zwarte 
damesfiets, merk Sparta, een zwarte 
damesfiets,	merk	Reflection,	een	grijs/
blauwe damesfiets, merk Sparta

•	 Sportparklaan,	ter	hoogte	van	Sportplaza:	
een grijze herenfiets, merk Van Speijk

•	 Sportparklaan,	ter	hoogte	van	HBC:	
 een zwart/grijze herenfiets, merk Gazelle, 

een zwarte damesfiets, merkloos, een 
zwarte damesfiets, merk Batavus

•	 Cruquiusweg,	ter	hoogt	van	150:	
 een grijze herenfiets, merk Batavus

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 24 juni 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	
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Rijnlaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
•	 Een	wit/blauwe	polyester	roeiboot,	

genaamd Pitti, aan de Leidsevaart ter 
hoogte van Rijnlaan, op de kade bij ligplaats 
RNL005 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 24 juni 2020 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. 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.

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

Handhavingsacties

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Broeder	Josephlaan	20,	het	plaatsen	van	een	

haagondersteunende constructie en het 
wijzigen van de voorgevel, wabonummer 
617944, ontvangen 28 mei 2020

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	11,	het	plaatsen	
van een fietsenstalling in de voortuin, 
wabonummer 615250, ontvangen 26 mei 2020

•	 Javalaan	4A,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	
het voorgeveldakvlak, wabonummer 617499, 
ontvangen 28 mei 2020

•	 Meerweg	14,	het	verbreden	van	de	uitrit,	
wabonummer 619098, ontvangen 31 mei 2020

•	 Roerdomplaan	24,	het	plaatsen	van	transparan-
te en wegschuifbare balkonbeglazing, wabo-
nummer 615702, ontvangen 26 mei 2020

•	 Valkenburgerlaan	9,	het	isoleren	van	het	dak	
van de uitbouw en daar op het plaatsen van 
een buiten-unit van een airco, wabonummer 
619518, ontvangen 1 juni 2020

•	 Wagnerkade	21,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis met atelier, wabonummer 614973, 
ontvangen 25 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Reigerlaan	21,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050, 
verzonden 3 juni 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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 Zandvoortselaan	171-171A,	verbouwen/

uitbreiden winkelruimte/pand met 3 woningen, 
wabonummer 579944, ontvangen 1 april 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie	verder	‘Zienswijzen	indienen’.

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt	u	op	iLost.	Zet	zelf	bijvoorbeeld	de	tas	
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief



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’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl




