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Heemstede

Tijdens de vakantieweken:

HeemstedeNieuws ‘light’
HeemstedeNieuws
light

In deze vakantieweken vindt u alle officiële bekendmakingen en een beperkt aantal redactionele artikelen in HeemstedeNieuws.
U leest het laatste nieuws van ons ook op www.heemstede.nl, Facebook.com/gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede

Uitgelicht: Grofvuil in Heemstede
Wat is grofvuil?

Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in
de grijze rolemmer of in de verzamelcontainer
bij brengparkjes aan te bieden. Het is een
verzamelnaam voor allerlei soorten afval.
Zo’n 92% van het grofvuil bestaat uit 10
verschillende afvalsoorten, zoals glas, kunststof
en hout, die Meerlanden volledig kan recyclen.

Wat valt niet onder grofvuil?

Bouw- en sloopafval zoals steen en puin,
autobanden, asbest.
Deze afvalstromen levert u apart (tegen
betaling) aan bij de milieustraat aan

Adresgegevens en
openingstijden
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:
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.
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

de Cruquiusweg 47 of bij een andere
afvalverwerker.

Kan ik grofvuil zelf weg brengen of
laten ophalen?

Dat kan beide.
- Bij zelf wegbrengen naar milieustraat zijn
voor particulieren in Heemstede de eerste
3 m³ per jaar gratis. Voor alles meer dan 3 m³
betaalt u € 45,65 per m³. Neem een geldig
legitimatiebewijs mee.
- Heeft u een grofvuilophaalafspraak gemaakt
met Meerlanden? Dan betaalt u € 22,75 per
keer tot een maximum van 2 m³. Vanaf 3 m³
betaalt u € 45,65 per m³

Wat is 1 m³

Als vuistregel kunt u aanhouden dat een
driezitsbank ongeveer 1 m³ is.

Inloopavond
plan Fietspad
Leidsevaartweg zuid
We willen het fietsgebruik stimuleren en
de slechte toestand van het tegelfietspad
verbeteren. Daarom is een plan
voorbereid om de fietsverbinding
aan de Leidsevaartweg (tussen het
NS-station en Bennebroek) te verbeteren.
U kunt het voorlopige plan bekijken via:
www.heemstede.nl, kies Projecten in
Heemstede > Fietspad Leidsevaartwegzuid. Op woensdag 28 augustus tussen
19.30 en 21.00 uur is er een inloopavond
in het raadhuis. U kunt het voorlopige
plan op groot formaat bekijken, hierbij
uitleg krijgen en reageren. De termijn om
op het plan te reageren loopt tot en met
10 september 2019.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 40, brandveilig gebruik
kinderdagverbijf Kindervilla Wereld,
wabonummer 441232, ontvangen 24 juli
2019, uitgebreide procedure
Tegen bovengenoemde aanvraag is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- L. van Wijkplein 15, het plaatsen van een
haag ondersteunende erfafscheiding, wabonummer 439586, verzonden 29 juli 2019
- Rijnlaan 66, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
436544, verzonden 29 juli 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’.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw
3 woningen en een winkel, wabonummer
423352, ontvangen 18 juni 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
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw
3 woningen en een winkel, wabonummer
423352, ontvangen 18 juni 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na

publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
afwijken bestemmingsplan
(uitgebreide procedure)
- Camplaan 40, brandveilig gebruik
kinderdagverblijf Kindervilla Wereld,
wabonummer 441232, ontvangen 24 juli
2019, uitgebreide procedure
Belanghebbenden kunnen zienswijzen
kenbaar maken tot en met 6 weken na
publicatie aan het college van Burgemeester
en wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen
indienen’.

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’.

