
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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
• Herenweg	 ,	het	plaatsen	van	een

fungerend	spandoek	boven	de	oprit
een	paar	keer	per	jaar),	wabonummer

,	weigering	omgevingsvergunning
verzonden 10 juli 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• an	 iense	 olenaerplein	 ,	het	gebruik

van	het	pand	t.b.v.	een	woonfunctie,
wabonummer	 ,	ontvangen	 	juni
2020

n	het	kader	van	de	 et	algemene	bepalingen	
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
• an	 iense	 olenaerplein	 ,	het	gebruik

van	het	pand	t.b.v.	een	woonfunctie,
wabonummer	 ,	 	juni	

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie	hun	zienswijzen	kenbaar	maken	aan	
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
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Verwijdering 
gemeentelijke boom 
bij Kraanvogellaan 18

• raanvogellaan,	ter	hoogte	van	 :	
gleditsia,	 	 	cm.	 boom	is	instabiel
geworden	door	storm	 wortel-	en	takbreuk).
oom	is	al	verwijderd.	Herplant	volgt	in

najaar	 -voorjaar	 )

Deze	publicatie	is	een	aankondiging	van	
feitelijk	handelen,	waarop	geen	mogelijkheid	
tot bezwaar is.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• achlaan	 ,	het	vergroten	van	een

dakkapel	op	het	voorgeveldakvlak,	
wabonummer	 ,	ontvangen	 	juni	
2020

• osboom	 oussaintlaan	 ,	het	maken	van
een	poort	in	de	tuinmuur,	wabonummer

,	ontvangen	 	juni	
• urgemeester	van	 ennepweg	 ,	het

plaatsen	van	een	 etsenoverkapping	in	de
voortuin,	wabonummer	 ,	ontvangen
1 juli 2020

• ranz	 eh rlaan	 ,	het	vervangen	van
de	garagedeur,	wabonummer	 ,
ontvangen	 	juli	

• lipper	Dreef	 ,	het	plaatsen	van
een	haagondersteunende	constructie,
keerwand	en	verplaatsen	inrit,
wabonummer	 ,	ontvangen	 	juli
2020

• acob	van	 ampenstraat	 	 	 ,	het
verbreden	van	de	gezamenlijke	dakkapel
van	 	woningen,	wabonummer	 ,
ontvangen	 	juli	

• avalaan	 ,	het	realiseren	van	een	oprit
aan	de	voorzijde,	wabonummer	 ,
ontvangen 1 juli 2020

• Slotlaan	 ,	het	plaatsen	van	een	dakkapel
op	het	voorgeveldakvlak,		wabonummer

,	ontvangen	 	juni	
• an	der	 aalslaan	 ,	het	plaatsen	van

een	dakopbouw,	wabonummer	 ,
ontvangen	 	juli	

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

Omgevingsvergunningen

p	donderdag	 	juli	gaf	burgemeester	 strid	
Nienhuis	met	de	plaatsing	van	een	infobord	
de start aan voor handhavingsacties rond 
onbeheerde	of	verkeerd	gestalde	 etsen	in	de	
stationsomgeving. 

eam	Handhaving	van	de	gemeente	
Heemstede	gaat	strenger	controleren.	 ietsen	
die langer dan 30 dagen onbeheerd staan 
in	het	stationsgebied,	mogen	verwijderd	
worden. Ook kijken handhavers strikter 

of	 etsen	geplaatst	worden	in	de	rekken	
of daarvoor bestemde vakken. Is dat niet 
het	geval,	dan	zullen	deze	verwijderd	en	
opgeslagen	worden.	Het	is	de	bedoeling	
dat deze handhavingsmogelijkheden gaan 
bijdragen	aan	een	opgeruimd	en	overzichtelijk	
stationsgebied met meer ruimte voor stalling 
van	 etsen.	Reizigers	die	met	de	 ets	naar	het	
station	komen,	moeten	hun	 ets	immers	netjes	
kwijt	kunnen	in	een	van	de	 etsenstallingen.
ees	meer	op	www.heemstede.nl/ etsweg

Aangepaste dienstverlening 
Bouw- en woningtoezicht

p	 	juli	 	gaan	medewerkers	van	bureau	
Handhaving	van	de	gemeente	Heemstede	
etswrakken	verwijderen	die	zich	bevinden	

in	de	directe	omgeving	van	het	NS-station	
Heemstede- erdenhout.

n	artikel	 : ,	eerste	lid	van	de	 lgemene	
Plaatselijke	 erordening	 P )	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.

ventuele	 etskettingen	waarmee	deze	 etsen	
aan	 etsklemmen	of	andere	gemeentelijk	
meubilair	zijn	bevestigd	zullen	op	de	minst	
belastende	wijze	worden	doorgeslepen.	

ok	worden	alle	 etskettingen	en	andere	
zaken	verwijderd	die	aan	 etsklemmen	of	
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.
De	 etsen	en	kettingen	worden	in	opdracht	
van het college van burgemeester en 
wethouders	verwijderd	en	voor	een	periode	
van	ma imaal	 	weken	opgeslagen.	 innen	
die	periode	kan	de	eigenaar	zijn	 ets	ophalen	
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat	van	 eerlanden,	 ru uiusweg	 	
Heemstede.

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

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein	 ,	
Postbus	 ,	 	 	Heemstede.
elefoon:	 	
-mail:	gemeente heemstede.nl
ebsite:	www.heemstede.nl

Openingtijden publieksbalie:
aandag	en	dinsdag	van	 . 	- . 	uur
oensdag	van	 . 	- . 	uur

Donderdag	van	 . 	 	 . 	uur
rijdag	van	 . 	 	 . 	uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin:	Heemstede onnect	 roup)
outube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
oor	gevonden	of	verloren	voorwerpen	

kijkt	u	op	i ost.	 et	zelf	bijvoorbeeld	de	tas	
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de	portemonnee	die	u	kwijt	bent.	 eer	
weten 	 ijk	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

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Nieuwe regels voor het stallen 
van fietsen bij station Heemstede-
Aerdenhout 

Heeft	u	vragen	over	vergunningen	voor	 ver)
bouwen,	bestemmingsplannen	of	plaatsing	
van	 bouw)containers	in	de	openbare	ruimte
Neem altijd eerst telefonisch contact 
met	ons	op	via	 	 	of	per	e-mail	via	

postbusbouwenwoningtoezicht heemstede.
nl 
ls	het	daarna	nog	nodig	is,	maakt	u	een	

online	afspraak	via	www.heemstede.nl	

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving

Gemeentehuis
is  alleen op

afspraak open.
Afhalen van

reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak 

Verleende omgevingsvergunningen
• eatri plantsoen	 ,	het	plaatsen	van	een

veranda	in	de	achtertuin,	wabonummer	
,	verzonden	 	juli	

• innenweg	 - ,	verbouw/uitbreiden
winkelpanden,	het	verbouwen/uitbreiden
bovenwoningen met een extra bouwlaag
tot	 	appartementen,	wabonummer

,	verzonden	 	juli	
• urgemeester	van	 ennepweg	 ,	het

plaatsen	van	een	 etsenoverkapping	in	de
voortuin,	wabonummer	 ,	verzonden
9 juli 2020

• hr.	 runingslaan	grenzend	aan	tuin	van
het	 ud	Slot,	het	plaatsen	van	een	hekwerk
van	 , 	meter	hoog	als	afscheiding	van	
terreinen,	wabonummer	 ,	verzonden
9 juli 2020

• rasmuslaan	 ,	het	plaatsen	van
zonnepanelen	aan	de	gevel	van	de	schuur,
wabonummer	 ,	verzonden	 	juli
2020

• resialaan	 ,	het	uitbreiden	van	het
woonhuis	aan	de	zijgevel,	wabonummer

,	verzonden	 	juli	
• Herenweg	 ,	verwijderen	deel

uitbreidingen achtergevel van het
woonhuis	en	plaatsen	kozijn,	wabonummer

,	verzonden	 	juli	
• .	 aumontlaan	 ,	het	uitbreiden	van

een	woonhuis	op	het	dakterras	van	de
e	verdieping,	wabonummer	 ,

verzonden 9 juli 2020
• Strawinsk laan	 ,	het	aanleggen	van	een

steiger,	wabonummer	 ,	verzonden	
juli 2020

Werk
aan de
weg

Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over wegwerk-
zaamheden?



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.

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




