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Heemstede

Afspraak maken
= niet wachten!

Vergadering gemeenteraad
18 december

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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 gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op woensdag
18 december 2019 om 20.00 uur in de Burgerzaal
van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
18 december 2019
Bespreekpunten:
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen
2019-2039 (definitief )
- Visie op Informatievoorziening 2020-2024
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Baggerplan 2020-2029
- Aanbevelingen Onderzoek
Rekenkamercommissies Heemstede en
Bloemendaal naar de ICT-samenwerking
tussen Heemstede en Bloemendaal

Hamerpunten:
- Verordening Rekenkamer en vergoedingen
- Extra stimuleren parttime arbeid
- Verordening Maatschappelijke
Ondersteuning Heemstede 2020
- Vaststellen belastingverordeningen 2020
Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 18 december 2019
- Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail
griffie@heemstede.nl

Wilt u snel geholpen worden? Als u
een afspraak maakt, kunt u langskomen
wanneer het u uitkomt. U wordt direct
geholpen op het afgesproken tijdstip
voor bijvoorbeeld het aanvragen van
een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart
of voor het aanvragen van een
bouwvergunning. Snel en makkelijk dus!
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds
vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl
en klik op ‘Afspraak maken’.

Alles over
wegwerkzaamheden?

Scan de QR-code
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Eerelmanstraat 7, het ophogen van de
nokhoogte van de garage, wabonummer
504506, ontvangen 29 november 2019
- Leidsevaartweg 73, restaureren voormalig
pompstation, wabonummer 502363,
ontvangen 26 november 2019
- Lentelaan 5, het doorbreken van een muur,
wabonummer 501779, ontvangen
25 november 2019

-

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Aanvraag omgevingsvergunning
(vergunningsvrij)
- Bartoklaan 1, het plaatsen van een kozijn
in de buitengevel van het restaurant,
wabonummer 503510. Voor deze aanvraag
is geen vergunning nodig, verzonden
5 december 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’

-

Verleende omgevingsvergunningen
- Havenstraat 23, het optrekken van de
achtergevel, verhogen nok en het plaatsen

-

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 473468, verzonden
2 december 2019
Heemsteedse Dreef 20, het doorbreken
van een muur, wabonummer 498160,
verzonden 2 december 2019
Heemsteedse Dreef 29, het plaatsen van
een haagondersteunende erfafscheiding ,
wabonummer 500295, verzonden
4 december 2019
Herfstlaan 3, het plaatsen van 2 bruggen
in het urnenbos op de begraafplaats,
wabonummer 495470, verzonden
3 december 2019
Kemphaanlaan 11, het plaatsen van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 490000, verzonden
3 december 2019
Meer en Boslaan 38, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 489986, verzonden
4 december 2019
Raadhuisstraat 47, het plaatsen van
lichtreclame, wabonummer 499937,
verzonden 4 december 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’.

Collecteren en venten
in Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Voor december 2019 zijn geen
collecte- of ventvergunningen
verleend.

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’.

