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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

Denk aan de sticker 
voor uw rolemmer

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkeersbesluiten
- Verwijderen fietswrakken

Handhaving fout parkeren Indische wijk 
en Sportparklaan
Vanaf half januari letten de politie en de 
handhavers van de gemeente Heemstede extra 
op verkeerd parkeren in de Indische Wijk en op 
de Sportparklaan. Als geconstateerd wordt dat 
een voertuig fout geparkeerd staat volgt er geen 
waarschuwing, maar zal direct een boete worden 
uitgeschreven. De boete voor de overtreding 
bedraagt € 90 plus € 7 administratiekosten.

Doordat er op de hoeken van de straat, op de 
stoep, buiten de parkeervakken en op zebra’s 

wordt geparkeerd ontstaan gevaarlijke situaties. 
Ook de hulpdiensten ondervinden hinder van de 
foutparkeerders, waardoor de hulpverlening in 
gevaar kan komen. 
De gemeentelijke handhavers en de politie hebben 
het afgelopen jaar ook al gewaarschuwd en 
bekeurd. Dit heeft onvoldoende geholpen, vandaar 
dat de actie nu geïntensiveerd wordt.
Het integrale Uitvoeringsprogramma Handhaving 
van de gemeente noemt de controle op verkeerd 
parkeren als prioriteit.

Werk jij graag in een mooie omgeving? 
En heb jij hart voor ons groen?
Voor de Algemene Begraafplaats gelegen aan de rand van het Groenendaalse Bos zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste medewerker begraafplaats met relevante werkervaring en opleiding.
Je onderhoudt het groen en de graven en verricht diverse begraafplaatsactiviteiten, waaronder 
grafruimingen. In een klein en hecht team werk je mee aan hoogwaardig onderhoud en service. 
Meer weten? Kijk op www.werkenbijheemstede.nl

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’ 
Op woensdag 21 januari van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop 
‘leren luisteren’. De workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe 
kunnen ouders omgaan met lastig gedrag zoals niet 
luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen 
om op een positieve manier mee te werken. 
De workshop is interactief en voor een groep 
van maximaal 12 ouders. De presentatie van de 
workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en 
oefeningen. Ouders worden tijdens de workshop 
aan het denken gezet over hun eigen manier van 
opvoeden en maken een opvoedaanpak, die thuis 
in de praktijk kan worden gebracht. 
Ga voor meer informatie en om u in te 

schrijven naar www.cjgheemstede.nl (knop 
‘themabijeenkomsten en cursussen’). Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. 



Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de juiste sticker!
Eind december 2014 ontving u als gebruiker van 
de grijze rolemmer een nieuwe sticker voor het 
jaar 2015. In 2015 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 
een gele sticker. De kleine rolemmer heeft een 
paarse sticker nodig. De stickers met barcode 
vormen een controlemiddel dat onder andere 

informatie geeft over het adres waartoe de 
rolemmer behoort.

In januari 2015 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 
voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op 
dit label staat het verzoek om de sticker alsnog 

aan te brengen. Vanaf maandag 22 januari 
2015 worden alleen nog grijze rolemmers 
geleegd die voorzien zijn van een juiste sticker. 
Heeft u nog vragen over het gebruik van de 
sticker of de grijze rolemmer? Neem dan contact 
op met de afdeling Publieksinformatie van 
Meerlanden via telefoonnummer (0297) 381717.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oudemanslaan 8, nieuwbouw woonhuis, 

wabonummer 9859, ontvangen 31 december 
2014 

- Narcissenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18483, 
ontvangen 20 december 2014

- Paulus Potterlaan 4, het plaatsen van een 
trappenhuis in de achtergevel en vervangen van 
het dak, wabonummer 18510, ontvangen 22 
december 2014

- Camplaan 20, het plaatsen van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak en uitbreiden 1e 
verdieping, wabonummer 18549, ontvangen 23 
december 2014

- Jan Steenlaan 24, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 18552, ontvangen 2 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rijnlaan 129 t/m 163, het renoveren van de 

voorgevel van het flatgebouw, wabonummer 
16275, ontvangen 17 oktober 2014

- Raadhuisstraat 8, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 17708, ontvangen 28 november 
2014

- Oudemanslaan 9, het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- achter en zijgeveldakvlak en 
aanpassen trapsparing, wabonummer 17715, 
ontvangen 28 november 2014

- Alberdingk Thijmlaan 44, het wijzigen van 
de voorgevel en aanbrengen constructieve 
wijzigingen, wabonummer 18006, ontvangen 8 
december 2014 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning
- Lindenlaan 57, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 17497, verzonden 9 januari 2015, 
reguliere procedure 

- Fresialaan 27, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 17271, 
verzonden 9 januari 2015, reguliere procedure

- Reggelaan 4, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 17932, verzonden 9 januari 2015, 
reguliere procedure

- Franz Schubertlaan 37A, vergunning brandveilig 
gebruik voor het vestigen van een kinderopvang 
wabonummer 14411, verzonden 12 januari 2015, 
uitgebreide procedure. Een beroepschrift moet 
uiterlijk 26 februari 2015 worden ingediend.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit(en)
Gehandicaptenparkeerplaats Bartoklaan
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Bartoklaan 63 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 6 januari 2015). Het besluit 
ligt vanaf 15 januari 2015 zes weken ter inzage. 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadhuisstraat; reconstructie plein, 
verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats 
en extra laad- en losplaats
De parallelstrook op de Raadhuisstraat ter 
hoogte van de huisnummers 54 t/m 86 wordt 
heringericht als plein. Daardoor komen de twee 
voorrangskruispunten en het eenrichtingsverkeer 
op de parallelstrook te vervallen. De algemene 
gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst en 

twee nieuw te realiseren parkeervakken worden 
aangewezen als laad- en losplaats.  
De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
14 januari 2015 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 27 januari 2015 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 27 januari 2015 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 26 april 
2015 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling 
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering 
en opslag. 
Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Uitgevoerde verwijdering fiets Jan van Goyenstraat
In onze publicatie van 10 december 2014 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een zwart/grijze damesfiets, merk Pointer, met 

lekke achterband en defecte versnelling, aan de 
Jan van Goyenstraat naast de Plus supermarkt;

- Een zwarte herenfiets, merk On the Road, met 
een lekke voorband, aan de Jan van Goyenstraat 

naast de Plus supermarkt;
- Een zwarte damesfiets, merk Medley, met twee 

lekke banden, aan de Jan van Goyenstraat ter 
hoogte van huisnummer 22;

Bovengenoemde fietsen zijn op 8 januari 2015 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 fiets 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.



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’.




