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Gewijzigde 
openingstijden 
afdeling 
Publiekszaken
In verband met de toegenomen 
aanvragen voor reisdocumenten is 
de afdeling Publiekszaken nu ook op 
woensdag de hele dag en donderdag de 
hele dag én avond geopend. 

U kunt alléén op afspraak bij ons terecht 
op: 
• Maandag en dinsdag
 van 8.30 -13.00 uur
• Woensdag van 8.30 -17.00 uur
• Donderdag van 8.30-19.30 uur
• Vrijdag van 8.30-13.00 uur 

Let op: voor het afhalen van een 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
hoeft u geen afspraak te maken.
Lees meer over onze openingstijden en 
het maken van een afspraak op 
www.heemstede.nl/contact.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Franz Lehárlaan 59, het uitbreiden van het 

woonhuis aan de voorgevel, wabonummer 
636939, ontvangen 25 juni 2020

• Jan Miense Molenaerplein 8, het wijzigen 
van de bestemming detailhandel naar 
een woonfunctie, wabonummer 637915, 
ontvangen 25 juni 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Broeder Josephlaan 20, het plaatsen van een 

haagondersteunende constructie en het 
wijzigen van de voorgevel, wabonummer 
617944, verzonden 29 juni 2020

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het plaatsen 
van een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 623749, verzonden 2 juli 
2020

• Dr. Schaepmanlaan 83, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 612179, verzonden 1 juli 
2020

• Zandvoortselaan 171-171A, verbouwen/
uitbreiden winkelruimte/pand met 
3 woningen wabonummer 579944, 
verzonden 29 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’.

Omgevingsvergunningen

De komende tijd besteden we in Heemstede 
aandacht aan hoe u denkt over de coronacrisis 
en hoe de wereld er na corona uit zou moeten 
zien. Burgemeester Astrid Nienhuis vroeg 
bezoekers van de Binnenweg hoe zij de 
afgelopen tijd hebben ervaren. “De kwaliteit 
van het contact” en “het leren kennen van de 

directe omgeving” werden veel genoemd. En 
wat men wil behouden: “aandacht en zorg 
voor elkaar” en “waarderen wat je hebt”! Mooie 
aanknopingspunten om met elkaar over in 
gesprek te blijven en zo bij te dragen aan het 
leefplezier en welzijn van inwoners.

Werk
aan de
weg 

Kijk op www.
heemstede.nl/
werkaandeweg

Handhavingsacties
Verwijdering fi etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fi etsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroff en:
• Henk Schoenmakerpad, ter hoogte van kast 

Stedin: een zwart/grijze damesfi ets, merk 
Sparta

• Haemstedelaan, ter hoogte van 7: een 
zwarte damesfi ets, merk Vico, een 
zwarte damesfi ets, merkloos, een groene 
damesfi ets, merk Batavus, een blauwe 
herenfi ets, merk Union

• Vijfherenstraat, ter hoogte van 9: een zwarte 
damesfi ets, merk B’twin

• Jan van den Bergstraat, ter hoogte van 60: 
een zwarte damesfi ets, merk Gazelle

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 252: een 
paars/grijze damesfi ets, merk Batavus

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en met 
22 juli 2020 de gelegenheid hun fi ets van de weg 
te verwijderen of ervoor te zorgen dat de fi ets 
weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreff ende fi ets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fi ets 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 fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten 
bij de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 te Heemstede .

Verwijdering fi etswrakken Stationsomgeving
Op 29 juli 2020 gaan medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede 
fi etswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het is 
verboden een voertuig op de weg te parkeren, 
dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert.
Eventuele fi etskettingen waarmee deze fi etsen 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijk 

meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fi etskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fi etsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.

De fi etsen en kettingen worden 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 fi ets ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

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

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 is 
alleen op afspraak 

open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak 

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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

Alles over wegwerkzaamheden?



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 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 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

• Digitaal:  http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht U heeft hiervoor een digitale
handtekening (DigiD) nodig.

Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift 
mee.

Beroep aantekenen 
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.

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’.

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
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