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Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Tegenover	Heemsteedse	Dreef,	
Havenstraat,	Industrieweg,	Van	den	
Eijndekade,	het	herinrichten	van	de	Haven,	
wabonummer	624237,	ontvangen	8	juni	2020
•	 Alberdingk	Thijmlaan	54,	een	constructieve	
wijziging,	wabonummer	645720,	ontvangen	8	
juli	2020
•	 César	Francklaan	41,	het	uitbreiden	van	
de	eerste	verdieping	aan	de	achterzijde,	
wabonummer	647835,	ontvangen	10	juli	2020
•	 Duin	en	Vaart	2,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis	met	een	aanbouw	met	kelder,	
wabonummer	647210,	ontvangen	9	juli	2020
•	 Madoerastraat	6,	het	plaatsen	van	
een	dakopbouw,	wabonummer	645274,	
ontvangen	7	juli	2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	101,	het	plaatsen	

van	een	dakkapel	op	het	voor-	en	

Omgevingsvergunningen

Vanaf	9	juli	gelden	nieuwe	regels	voor	het	
stallen	van	fietsen	bij	station	Heemstede-
Aerdenhout.	Fietsen	die	langer	dan	30	dagen	
onbeheerd	staan	in	het	stationsgebied,	mogen	
verwijderd	worden.	Ook	kijken	handhavers	
strikter	of	fietsen	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	fietsen.	Reizigers	die	met	de	fiets	naar	het	
station	komen,	moeten	hun	fiets	immers	netjes	
kwijt	kunnen	in	een	van	de	fietsenstallingen.
Lees	meer	op	www.heemstede.nl/fietsweg

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein	1,	
Postbus	352,	2100	AJ	Heemstede.
Telefoon:	14	023
E-mail:	gemeente@heemstede.nl
Website:	www.heemstede.nl

Openingtijden publieksbalie:
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

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

Heemstede

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

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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

Gemeentehuis
is  alleen op

afspraak open.
Afhalen van

reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak 

achtergeveldakvlak,	wabonummer	623759,	
verzonden	17	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
	 •	 Sportparklaan	8,	het	oprichten	
van	een	opblaasbare	zaal	t.b.v.	zaalhockey	
MHC	Alliance,	jaarlijks	in	de	winterperiode,	
wabonummer	634170,	ontvangen	19	juni	2020

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
•	 Sportparklaan	8,	het	oprichten	van	een	

opblaasbare	zaal	t.b.v.	zaalhockey	MHC	

Werk
aan de
weg 

Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over wegwerk-
zaamheden?

Alliance,	jaarlijks	in	de	winterperiode,	
wabonummer	634170,	ontvangen	19	juni	
2020

Belanghebbenden	kunnen	binnen	5	weken	na	
publicatie	hun	zienswijzen	kenbaar	maken	aan	
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders.	
Zie	verder	‘Zienswijzen	indienen’.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De	aangevraagde	en	verleende	omgevings-
vergunningen	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




