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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Kerstbomenverbranding 2015 

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 
We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een 
nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari vanaf 19.30 uur. 
De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. 
De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal 
van het raadhuis. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten te 
leggen. U bent van harte welkom!

Woensdag 7 januari 2015 worden vanaf ongeveer 
19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede 
verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 7 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Kerstbomen kunnen lopend of op de fi ets nog tot 
vlak voor de verbranding worden ingeleverd op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en 
wordt verricht door wethouder Pieter van de 

Stadt. Gewonnen prijzen kunnen direct na de 
trekking afgehaald worden bij de brandweer 
op het trapveldje. Rond 19.00 uur begint de 
verbranding van de ingezamelde kerstbomen. 
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.

Uitnodiging 
Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Op donderdag 8 januari 2015 wordt een 
inloopbijeenkomst georganiseerd over de 
Duinpolderweg, dit is een (deels nieuwe) verbinding 
tussen de N206 en de A4. U bent van harte welkom 
tussen 17.00 en 21.00 uur in het NH Conference 
Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 
2211 XT Noordwijkerhout.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de inloopbijeenkomst 
en over de Duinpolderweg op de website 
www.noord-holland.nl/duinpolderweg. 
Op de hoogte blijven van nieuws over de 
Duinpolderweg? Abonneer u dan op de digitale 
nieuwsbrief via de website.

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op woensdag 31 december is het raadhuis 
om 13.00 uur gesloten. Op vrijdag 2 januari 
zijn wij gewoon open vanaf 8.30 uur. Op 
maandag 5 januari is het raadhuis vanaf 
10.00 uur open. Kijk voor onze reguliere 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws 
bij adresgegevens en openingstijden of 
raadpleeg onze website www.heemstede.nl. 

Vuurwerk mag oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur 

‘s nachts



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 11, het kappen van een 

esdoorn, 18226, ontvangen 17 december 2014 
- T.h.v. Schielaan 25, t.h.v. Anna Blamanlaan 33, 

het kappen van 1 esdoorn en 1 els, 18238, 
ontvangen 17 december 2014

- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming 
bedrijfsruimte naar wonen, 18239, ontvangen 18 
december 2014

- Brug over Heemsteeds kanaal tussen Mozartkade 
en Nijverheidsweg, het vervangen van de 
Kwakelbrug, 13369, ontvangen 18 december 
2014

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2015
Op 25 november 2014 heeft het college het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2015 vastgesteld. Hiermee komt het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 
10 december 2013, te vervallen. 

Uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2015
Op 25 november 2014 heeft het college de 
Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komen de 
Beleids- en Uitvoeringsregels wet maatschappelijke 
ondersteuning, zoals vastgesteld bij collegebesluit 
van 20 november 2012, te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Uw bakolie is geld waard!
Bakt u met zonnebloemolie, frituurolie of 
andere bakolie? Bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg kunt u € 0,25 per liter statiegeld 
terugkrijgen! Uw gebruikte olie krijgt een 
tweede leven als biodiesel, waardoor wordt 
bespaard op fossiele brandstoff en. 

Op maandag 22 december namen wethouder 
Duurzaamheid Remco Ates en Angeline Kierkels, 
Directeur Publieke Sector Meerlanden, offi  cieel de 
vetrecycle machine in gebruik door het leeggieten 
van de eerste fl es gebruikte olie.

Vet: recycle het
Gebruikt frituurvet dat weggegooid wordt, komt 
terecht in het riool of in het restafval. Vet dat in het 
riool terechtkomt, veroorzaakt verstoppingen en 
levert een grote schadepost op voor gemeenten. 
Frituurvet dat wordt weggegooid met het restafval, 
komt terecht in de vuilverbranders. Weliswaar 
levert het dan energie op, maar het kan dan niet 
gebruikt worden voor de productie van biodiesel en 
biokerosine.

Handhavingsacties
Verwijdering fi ets aan de Koediefslaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fi ets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroff en:
- Een paars/grijze herenfi ets, merk Mondia, met 

lekke banden en een ontbrekend zadel, aan de 
Koediefslaan ter hoogte van huisnummer 54.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fi ets krijgen tot 
en met 14 dagen na de datum van deze publicatie 

de gelegenheid zijn/haar fi ets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fi ets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreff ende fi ets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fi ets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fi ets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Uitgevoerde verwijdering fi etsen Willem 
Klooslaan
In onze publicatie van 3 december 2014 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een grijze herenfi ets, merk Elegant, met twee 

lekke banden en verbogen achterwiel, ter 
hoogte van de Willem Klooslaan achter het 
bushokje van lijn 50 aan de Herenweg;

- Een zwarte damesfi ets, merk Cumberland Classic 
DeLuxe, met twee lekke banden, ter hoogte van 
Heemsteedse Dreef 225.

Bovengenoemde fi etsen zijn op 18 december in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn fi ets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

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

Meerlanden/Arjen Vos

De inloopochtend van de burgemeester 
vindt deze maand op vrijdag 9 januari van 
10.00 tot 12.00 uur plaats. U kunt zonder 
afspraak langskomen om in gesprek te gaan 
met de burgemeester.

Inloopochtend 
burgemeester 
op 9 januari



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.




