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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 (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

Werken als vrijwilliger 
in Heemstede

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunning
- Onderhoud Johan 
 Wagenaarlaan

Burgerzaal
Tentoonstelling ‘Groenendaalse beuken’
In de maand januari exposeert de Casca-fotoclub 
De Luifel, onder leiding van beroepsfotograaf Geek 
Zwetsloot, een fotoselectie van de Groenendaalse 
beuken in de Torenlaan. De laan (tussen ingang 
Herenweg en WABO scoutinggebouw) wordt in 
beeld gebracht vanuit verschillende invalshoeken: 
overzicht, detail, bomen, hekken, water, mensen, 
honden en meer. 

Publiekshal
Tentoonstelling Letty Hesselink
Letty Hesselink exposeert met een selectie van 
haar beelden. De nadruk ligt vooral op het maken 
van keramiek. Naast figuratieve beelden maakt zij 
ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, vazen en 
wandtableaus.

Tentoonstelling Joke Bomert
In de maanden januari en februari is werk te 
zien van Joke Bomert. Haar voorkeur gaat 
uit naar het schilderen van luchten, water en 
duinen. De inspiratie voor haar werk vindt zij 
op de Waddeneilanden. Het prachtige licht, de 
indrukwekkende wolkenpartijen, de duinen en het 
strand: nergens zo’n eenheid in kleur en vorm als 
daar. 

Tentoonstellingen Raadhuis Heemstede

Waardering voor mantelzorgers 
Bijeenkomst op 23 januari 2016
De gemeente Heemstede organiseert in 
samenwerking met Tandem op zaterdag 
23 januari een bijeenkomst voor de 
mantelzorgers in Heemstede. Met de 
bijeenkomst, die plaatsvindt in het raadhuis, 
wil de gemeente haar waardering voor 
mantelzorgers laten blijken. Mantelzorgers 
zijn van grote betekenis voor de samenleving. 
Zij ondersteunen mensen in hun omgeving 
die extra zorg nodig hebben. Uit dank en 
erkentelijkheid voor hun inzet wordt de 
mantelzorgers een feestelijke bijeenkomst 
aangeboden, waar voor ieder ook een attentie 
klaar ligt.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Programma
Na een woord van welkom door wethouder 
Christa Kuiper volgt een muzikaal programma, 
met optredens van Mylou Frencken, Teisterband 
en Voorwegkoor. Tijdens de afsluitende 
informele borrel is er volop gelegenheid voor de 
mantelzorgers met elkaar in contact te komen.

Mantelzorgers in Heemstede
Mantelzorgers bieden - vaak intensief - zorg en 
hulp aan een naaste met een chronische ziekte of 
beperking. Mantelzorg is meestal geen bewuste 
keuze en is dus iets anders dan vrijwilligerswerk of 
een betaalde baan.

Alle mantelzorgers uit Heemstede die bekend zijn 
bij Tandem hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen 
maar wel mantelzorger is, kan zich melden bij 
Tandem (www.tandemmantelzorg.nl). Dit heeft 
verschillende voordelen: Tandem biedt onder meer 
informatie & advies, ondersteuning, begeleiding, 
lotgenotencontact, workshops en bemiddeling bij 
de inzet van vrijwilligers.

Maar ook is het van maatschappelijk belang dat 
mantelzorgers als groep zichtbaar zijn. Hierdoor 
kunnen belangen beter worden behartigd en kan 
beter gericht beleid worden gemaakt.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 6, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 31871, 
ontvangen 23 december 2015

- Spinozalaan 1 + 5, het plaatsen van 2 
dakopbouwen, wabonummer 31869, 

 ontvangen 23 december 2015
- Bronsteeweg 7, het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31924, 

 ontvangen 27 december 2015
- Roerdomplaan 2, het plaatsen van 

balkonbeglazing, wabonummer 32156, 
ontvangen 31 december 2015

- Bronsteeweg 5, het vergroten van een dakkapel 
op het voor- zij- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31926, 

 ontvangen 27 december 2015
- Rhododendronplein 17, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 32373, 
 ontvangen 19 december 2015
- Locatie Watermuziek, bouwen 4 twee-onder-

een kap en twee vrijstaande grond gebonden 
woningen, wabonummer 31026, 

 ontvangen 2 december 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Groenendaalse bos, het bouwen van 

een paardenstal + plaatsen hekwerk 
(groenondersteunende haagconstructie), 
wabonummer 32273, ontvangen 5 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, het kappen van 1 hazelaar, 
 1 hulst, 3 elzen, 14 beuken, 2 haagbeuken, 
 3 esdoorns, 2 linde bomen, 1 kastanje en 4 essen, 

wabonummer 31082, verzonden 8 januari 2016
- Raadhuisplein 7, het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 31256, 
 verzonden 8 januari 2016
- Amstellaan 1, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 30864, 
 verzonden 8 januari 2016
- Haringvlietplantsoen 12, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 30787, 
 verzonden 8 januari 2016
- Glipperweg 9, het kappen van 3 eiken en 
 2 esdoorns, wabonummer 31610, 
 verzonden 8 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Raadhuisplein 1, het vervangen van het torentje 

en dakbedekking (leien), van het Raadhuis, 
wabonummer 30432, verzonden 8 januari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Aanpassingen Johan Wagenaarlaan
Het wegdek van de Johan Wagenaarlaan, tussen 
de Heemsteedse Dreef en de Wagnerkade, is aan 
onderhoud toe. Dit onderhoud staat gepland voor 
medio 2016. De gemeente wil deze gelegenheid 
aangrijpen om ook andere wegaanpassingen te 
doen die de uitstraling en verkeersdoorstroming 
verbeteren. Tijdens de inloopavond op dinsdag 26 
januari kunt u het plan inzien en meer uitleg krijgen.

Hoofdlijnen van de voorgestelde 
aanpassingen
- Het toepassen van geluidreducerend asfalt;
- Het aanleggen van verhoogde kruispunten bij 
 de Bernard Zweerslaan - Franz Schubertlaan en 

de Wagnerkade;
- Een (kleine) verbreding van de fietsstroken 
 naar 2 meter;
- Bij beide voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) 

verlichte borden boven de rijbaan;
- Bij beide voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) 

LED verlichting in het wegdek die aan gaat als 
iemand oversteekt om daarmee autoverkeer 
extra te attenderen op voetgangers die 
oversteken;

- De trottoirs voorzien van nieuwe tegels zodat 
 er een netter straatbeeld ontstaat;
- Het vervangen van de lichtmasten en het 

verplaatsen van enkele lichtmasten om zo een 
betere verlichting van de rijbaan en minder 
lichthinder in de woningen te krijgen.

Meer informatie
De tekening van het complete plan kunt u via 
www.heemstede.nl bij plannen en projecten 
downloaden. De tekening is in groot formaat te zien 
tijdens kantooruren in het raadhuis.

Inloopavond
Op dinsdag 26 januari 2016 is er een inloopavond 
in het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u 
het plan inzien, uitleg krijgen en hierop reageren. 
Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent

Reageren op het plan
Schriftelijke reacties op het voorlopige ontwerp 
kunt u voor 24 februari 2016 sturen naar: Gemeente 
Heemstede, t.a.v. de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met Edwin van Hofwegen via 
telefoonnummer (023) 54 85 614.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 5 januari 2016: B.J. Morris, 
 geboren op 30-08-1982, Overijssellaan 183

- Per 5 januari 2016: M. Suman, 
 geboren op 22-05-1963, Zandvoortselaan 53

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Vacature Top 3 
Aan de slag als 
vrijwilliger in 
Heemstede
Begeleider computerclubs
Beschikt u over computerbasiskennis, kunt u foto’s 
bewerken, heeft u ervaring met social media en wilt 
u mensen met een verstandelijke beperking iets 
leren, dan kunt u op dinsdag- en donderdagavond 
direct aan de slag als begeleider bij diverse clubs.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker biedt u een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. Binnenkort zal de 
basistraining voor vrijwilligers weer van start gaan. 
Interesse? Maak dan snel een afspraak!

Voetbaltrainers
Bent u die sportieve vader of opa die op 
woensdagmiddag de training verzorgt voor de 
kinderen? Heeft u al een trainerscursus gedaan dan 
kunt u direct instromen. Zo niet, dan kunt u ook nog 
via de sportvereniging een cursus hiervoor volgen.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Ventvergunning 
Op 7 januari 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ventvergunning te verlenen aan Ranger Marketing & 
Sales voor het werven van klanten voor “Ziggo alles-
in-1”. De vergunning is verleend op grond van artikel 
5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening en is 
geldig van 8 februari tot en met 20 februari 2016. 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.



Lezers schrijven ons

Ligt de aansluiting op het 
waterleidingnet – waterme-
ter, hoofdkraan - ook bij u in 
een waterput in de voortuin, 
ca. 1 meter diep? Het gaat 
hier om een 19e eeuwse wij-
ze van aansluiten die (allang) 
in strijd is met de Drinkwa-
terwet, met de eisen des tijds 
(vergelijk dit met uw electrici-
teits- en gasaansluitingen) en 
met de eigen regels van de 
waterleverancier, Waternet te 
Amsterdam.

De plaats en wijze van aan-
sluiting worden door Water-
net vastgesteld. Waternet 
heeft wettelijk en contractu-
eel de plicht om de aanslui-
tingen te onderhouden en 
dus ook bij de tijd te houden. 
De afnemers betalen daar-
voor jaarlijks een vastrecht.
Dat vastrecht steekt Wa-
ternet dus jaar-in-jaar-uit in 
haar zak zonder aan haar on-
derhoudsplicht te voldoen. 
Ik ben de betaling daarvan 

daarom gaan staken. En ik 
ben de mensonterende klus 
van het opnemen van de wa-
termeterstand gaan uitbeste-
den, en heb de kosten daar-
van met de facturen van Wa-
ternet verrekend.
 
Waternet heeft mij nu voor 
de kantonrechter in Haarlem 
gedaagd wegens beweer-
de wanbetaling. Ik heb dit 
aangegrepen om bij de kan-
tonrechter een tegeneis in 

te dienen, namelijk dat Wa-
ternet een deugdelijke wa-
teraansluiting binnenshuis 
bij mij moet aanbrengen, op 
straffe van verbeurte van een 
dwangsom.
 
Er zal te zijner tijd door de 
kantonrechter een zitting 
worden gehouden, aleer hij/
zij uitspraak doet. Waternet 
heeft in haar dagvaarding op 
enkele punten de wet ge-
schonden, bijvoorbeeld door 

niet de facturen te overleg-
gen waar het om gaat. De-
ze dagvaarding had daarom 
nietig verklaard moeten wor-
den - doch de kantonrechter 
heeft dit nagelaten.
 
Dus, burgers van Heemste-
de wie dit aangaat: “let op uw 
saeck!”.
 
Mr ir Henk S.M. Kruijer, 
Heemstede,
tel. 023 – 529 28 30

De strijd tegen de watermeterputten is losgebrand

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’.




