
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 augustus 2020

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Meer handhaving op regels 
� etsparkeren stationsomgeving
De scholen zijn weer begonnen. Dit betekent 
ook dat meer mensen met het openbaar 
vervoer reizen. Bij station Heemstede-
Aerdenhout gelden vanaf juli strengere 
regels als het gaat om fi etsparkeren. De fi ets 
moet geparkeerd staan binnen de rekken/
vakken. Dat mag voor maximaal 30 dagen. 
De geparkeerde fi ets moet zich ook in een ‘rij-
technische’ staat bevinden. Handhavers van 
de gemeente controleren hier regelmatig 
op. Regelmatig houden zij acties waarbij 
fi etswrakken verwijderd en opgeslagen 
worden. Zo blijven de fi etsenstallingen 
beschikbaar voor diegenen voor wie het 
bedoeld is. Bovendien ziet het gebied er dan 
ook opgeruimd en overzichtelijk uit. 

Meer weten over de regels rond fi etsparkeren 
in de stationsomgeving? 
Kijk op www.heemstede.nl/� etsweg

Boek met verhalen 
Jappenkampen ter 
inzage
Afgelopen zaterdag werd in Heemstede de 
capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 
herdacht. In de Burgerzaal van het raadhuis 
ligt het boek ‘Nooit meer buigen’ van Edith 
Lambermon ter inzage. Dit is een fotoboek 
met verhalen van mensen die in de Tweede 
Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands-
Indië de Jappenkampen hebben meegemaakt. 
Het boek is in te zien tijdens openingstijden 
van het raadhuis.

Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen 
voor energiezuinig, comfortabel en duurzaam 
wonen? Kom dan naar de duurzame bus 
en bekijk met welke energiebesparende 
maatregelen -groot en klein – u uw huis nog 
prettiger wonen maakt. En maak kennis met 

energiecoaches, adviseurs en ondernemers 
uit Heemstede die u bijpraten over de 
adviesgesprekken op maat.

Wanneer: dinsdag 1 september 11.00-17.00 uur
Waar: voetbalveldje Fazantenlaan

Verkeersbesluiten aanleg openbare 
laadpalen diverse locaties
Het college van B&W van Heemstede heeft 
besloten openbare laadpalen aan te leggen op 
de volgende locaties (ter hoogte van):
• Esdoornkade 36
• Burgemeester van Lennepweg 72
• Spaarnzichtlaan 27
• Franz Schubertlaan 2

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt 
van 20 augustus 2020 tot 1 oktober 2020 ter 
inzage in het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie 
hiervoor ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 125, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 663228, 
ontvangen 4 augustus 2020

• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een 
woonhuis en het uitbreiden van de garage 
met een berging, wabonummer 662528, 
ontvangen 3 augustus 2020

• Glipper Dreef 196, renoveren en 
constructieve wijzigingen in woonhuis, 
wabonummer 664078, ontvangen 

 6 augustus 2020
• Kennemeroord 23, het wijzigen van 

de voorgevel, deel woonkamer wordt 
buitenruimte, wabonummer 662244, 
ontvangen 3 augustus 2020

• Laan van Rozenburg 37, het verhogen van 
de nok en zijgevel, het plaatsen van een 
erker aan de zijgevel en vergroten dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
663268

• Lindenlaan 34, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 665001, 
ontvangen 7 augustus 2020

• Vondelkade 24, de bestaande garage 
verbouwen/uitbreiden en betrekken bij 
het woonhuis, wabonummer 662912, 
ontvangen 4 augustus 2020, reguliere 
procedure. Voor deze aanvraag is geen 
omgevingsvergunning nodig.

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Brederolaan 18, het vergroten van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 660884, verzonden 

 11 augustus 2020
• Cloosterweg 30, het vergroten en 

isoleren van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak, wabonummer 625608, 
verzonden 13 augustus 2020

• Dr. Schaepmanlaan 2, het plaatsen van een 
entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, verzonden 11 augustus 2020

• Duin en Vaart 2, het uitbreiden van het 
woonhuis met een aanbouw met kelder, 
wabonummer 647210, verzonden 

 10 augustus 2020
• Frans Lisztlaan 3, constructieve doorbraken 

en bouwen kap op uitbouw, wabonummer 
655256, verzonden 10 augustus 2020

• Glipper Dreef 194A, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, keerwand 
en verplaatsen inrit, wabonummer 642001, 
verzonden 11 augustus 2020

• Ir. Lelylaan 2-6, het periodiek plaatsen van 
een stretchdoek/tent voor een periode 
van 7 maanden (april t/m oktober) per jaar, 
wabonummer 656912, verzonden 

 12 augustus 2020
• Madoerastraat 6, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 645274, 
verzonden 12 augustus 2020

• Van Slingelandtlaan 15, het aanleggen van 
een uitweg/inrit, wabonummer 655131, 
verzonden 10 augustus 2020

• W. Denijslaan 4, het plaatsen van een 
fi etsenoverkapping, wabonummer 659818, 
verzonden 10 augustus 2020

• Zandvoortselaan 153, restauratie van de 
wachtruimtes op de perrons van station 
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer 
652535, verzonden 10 augustus 2020

• Zernikelaan 31, de entree van de woning 
wijzigen, wabonummer 660774, verzonden 
12 augustus 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
• Zomerlaan tussen 4 en 6, het kappen van 

een den, wabonummer 650107, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 

 14 augustus 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
• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een 

woonhuis en het uitbreiden van de garage 
met een berging, wabonummer 662528, 
ontvangen 3 augustus 2020

• Franz Lehárlaan 59, het uitbreiden van het 
woonhuis aan de voorgevel, wabonummer 
636939, ontvangen 25 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
• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een 

woonhuis en het uitbreiden van de garage 
met een berging, wabonummer 662528, 
ontvangen 3 augustus 2020

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

Mobiele showroom over duurzaam 
wonen

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



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




