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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

In deze uitgave:
- Vraag op tijd reisdocument aan
- Ontwerpbestemmingsplan 
 ‘Volmaackt’
- Vacatures Vrijwilligerspunt

Vergadering 
gemeenteraad 26 januari

Start project Herinrichting Herenweg 
fase 4 op 23 januari
Vorige week meldden wij in deze rubriek 
de start van de 4e en laatste fase van 
de herinrichting van de Herenweg op 
16 januari. Door de verwachte winterse 
weersomstandigheden is dit uitgesteld 
tot maandag 23 januari. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden daarna is ook 
deze datum onder voorbehoud. 
Op het kaartje ziet u een overzicht van 
de situatie vanaf de geplande start van 
het werk tot medio april.

Actuele informatie over de 
werkzaamheden en omleidingen staan 
op onze website www.heemstede.nl > 
Plannen en projecten > Reconstructie 
Herenweg.

De website www.arriva.nl geeft 
actuele informatie over de gewijzigde 
dienstregeling voor de buslijn 50. Op 
www.ov9292.nl kunt u uw reis met het 
openbaar vervoer plannen.

U kunt nu via www.openbaarladen.nl/heemstede 
heel gemakkelijk een openbare laadpaal aanvragen! 
Aan het aanvragen en plaatsen van de paal zijn 
geen kosten verbonden. Voor het opladen betaalt 
u wel, meestal via een oplaadpas. Er zijn diverse 
aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden. 
Via een laadpaal ‘tankt’ u een elektrische auto of 
plug-in hybride binnen 3 tot 7 uur weer volledig vol. 

Huidige oplaadpunten
Heemstede heeft nu 5 openbare oplaadpunten: 
- Raadhuisplein (nu direct voor het raadhuis, wordt 

in het voorjaar verplaatst naar de parkeerplaats 
achter het raadhuis)

- Jan Miense Molenaerplein
- Koediefslaan ter hoogte van de Binnenweg
- Amstellaan op het parkeerterrein ter hoogte van 

de Reggelaan
- Meerweg
Staat er bij u geen laadpaal in de buurt, dan kunt 
u deze aanvragen. Of de aanvraag gehonoreerd 
wordt, is afhankelijk van de situatie. Doorgaans 
duurt de behandeling van een aanvraag zo’n 18 
weken. Meer informatie vindt u op het online 
platform www.openbaarladen.nl/heemstede.

Een elektrische auto maar geen 
oplaadpaal in de buurt?

Voorkom struikelen over snoeren
Er zijn ook elektrische rijders die hun auto opladen 
via een stopcontact vanaf eigen terrein. Dat kan 
natuurlijk ook. Let er dan wel op dat het snoer geen 
obstakel op de stoep vormt. Om te voorkomen dat 
voorbijgangers hierover struikelen, kunt u het snoer 
afdekken met een rubberen mat. Kabelmatten 
zijn verkrijgbaar bij diverse online winkels en bij 
bouwmarkten. 
Voetgangers die regelmatig hinder ervaren van 
oplaadsnoeren op de stoep kunnen dit melden bij 
de gemeente via www.heemstede.nl/meldpunt, of 
bureau Handhaving, tel. 023- 548 56 30.



In 2012 is het bijschrijven van kinderen in het 
paspoort van ouders afgeschaft. In dat jaar 
zijn landelijk veel reisdocumenten (ID-kaart en 
paspoort) voor kinderen aangevraagd. Deze 
reisdocumenten verlopen dit voorjaar. Om 
lange wachttijden te voorkomen raden wij 
u aan tijdig een nieuw reisdocument aan te 
vragen.

Voorkom wachten, maak een 
afspraak
In de maanden april, mei en juni hebben 
wij de afspraakmogelijkheden verruimd. U 
kunt dan op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdagmiddag een afspraak 
inplannen. Langskomen zonder afspraak 
kan op werkdagen in de ochtend en op 
donderdagavond. Uw kind moet zelf 
aanwezig zijn bij het aanvragen én ophalen 
van het reisdocument.

Kijk op www.heemstede.nl voor meer 
informatie en maak direct een afspraak.

Vraag op tijd 
reisdocument aan Medewerker Vrijwilligerspunt 

Heemstede
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor het 
uitvoeren van verschillende werkzaamheden, zoals 
het voeren van intake- en adviesgesprekken en het 
contact onderhouden met vrijwilligersorganisaties. 
Daarnaast handel je de bijbehorende administratie 
af in ons computersysteem. Je hebt affiniteit met 
vrijwilligerswerk, je hebt mensenkennis, bent 
communicatief vaardig en kunt overweg met een 
computer.

Medewerker Speelgoedbank
Heb je affiniteit met kinderen en hou je van 
aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je 
taken variëren van het innemen en verkopen van 
speelgoed, schoonmaken en verpakken ervan, tot 
het helpen van klanten aan de balie.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

Centralist Aangepast Vervoer
Als centralist maak je afspraken met de klanten en 
verzorg je de rit-planning voor de chauffeurs. Je 
bent klantgericht, communicatief en zorgvuldig. Je 
hebt een prettige telefoonstem en hebt ervaring 
met computers.

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

Kastanjebomen bibliotheek
In deze uitgave publiceren wij (onder 
‘Omgevingsvergunningen’) de aanvraag voor 
een vergunning om de twee kastanjes voor de 
bibliotheek op het Julianaplein te kappen. Uit 
een onderzoek naar de vitaliteit van de bomen 
is gebleken dat ze dermate zijn aangetast door 
de kastanjeziekte dat kap de beste optie is. Er 
komen op een later moment, als het plein voor 
de bibliotheek wordt opgeknapt, nieuwe (andere) 
bomen voor terug.

Populieren
Achter de bibliotheek staan vier populieren die 
we eveneens zullen kappen. De bomen lopen 
tegen het einde van hun levenscyclus en worden 
verwijderd voor de herinrichting van het terrein 
achter de bibliotheek. Voor de kap van deze 
populieren is overigens geen vergunning nodig, 
maar alleen een melding (zie verderop in deze 
publicatie). Wanneer de daadwerkelijke kap van de 
bomen plaatsvindt is nog niet bekend.

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 januari 
2017 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 26 januari 2017
Vragenuur

Bespreekpunten
- Aanbesteden accountantsdiensten 2017-2018
- Vaststellen verordening Starterslening gemeente 

Heemstede 2017
- Schadevergoeding opstal Postduivenvereniging 

de Vredesbode

Hamerpunten
- Actualisatie nota activabeleid
- Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

januari 2017
- Wat verder ter tafel komt

Op www.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, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 55, het vergroten van 

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 105110, ontvangen 5 januari 2017

- Beethovenlaan 55, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 105108, ontvangen 5 
januari 2017

- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel op 
het zijgeveldakvlak en vergroten dakkapel op 
het achtergeveldakvlak, wabonummer 101258, 
ontvangen 30 december 2016

- Roerdomplaan 22, het plaatsen van een 
transparant balkonbeglazingssysteem, 
wabonummer 105653, ontvangen 6 januari 2017

- Julianaplein 1, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 106197, ontvangen 4 januari 2017

- Jan van Goyenstraat 22, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 106194, ontvangen 9 
januari 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 54, wijzigen raam in dubbel 

openslaande deuren, wabonummer 95473, 
ontvangen 13 december 2016

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 73, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 94108, verzonden 13 januari 2017

- Binnenweg 165, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 95400, verzonden 13 januari 2017

- Lanckhorstlaan 69, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, het plaatsen van een 
fietsenberging en een constructieve doorbraak, 
wabonummer 89261, verzonden 13 januari 2017

- Zomerlaan 7, constructieve doorbraak, 
wabonummer 92742, verzonden 13 januari 2017

Geweigerde omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 84, het inrichten van het 

terrein als parkeerplaats, wabonummer 43591, 
geweigerde omgevingsvergunning verzonden 
28 oktober 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232 t/m 252, gebruiksvergunning 

voor gebouw Opdreef (SEIN), wabonummer 
97047, ontvangen 20 december 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Vraag op tijd 
reisdocument aan



Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Raadhuisplein t.h.v. nr. 1:
- Een paarse damesfiets, merk Wellington, met 

platte banden

Raadhuisstraat
- t.h.v. nr. 19: een zilveren herenfiets, merk Orbea, 

met platte banden
- t.h.v. nr. 77: een zilveren damesfiets, merk 

Reflection, met platte banden en losse ketting
- t.h.v. de IJzeren brug: een zwarte damesfiets, 

merk Pointer, met slag in voorwiel

Kerklaan t.h.v. nr. 25:
- een witte damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden en losse ketting

Frieslandlaan
- t.h.v. apotheek: een zwarte damesfiets, merk 

Reflection, met platte banden
- t.h.v. flat Roodmus: een zwarte damesfiets, merk 

Limit, met platte banden
- t.h.v. flat Roodmus: een blauwe damesfiets, merk 

Peugeot, met platte banden

Overijssellaan t.h.v. flat Geelgors:
- een zwarte damesfiets, merk Avant, met platte 

banden
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden
- een witte damesfiets, merk Deita, met platte 

banden
- een zeegroene damesfiets, merk Batavus, met 

platte banden

- een zwarte damesfiets, merk Bangen, met platte 
banden en een slag in het voorwiel

- een blauwe herenfiets, merk Giant, met platte 
banden

Overijssellaan t.h.v. flat Groenling:
- een zwart/gouden herenfiets, merk Rih, met 

platte banden
- een rood/grijze damesfiets, merk Lafree, met 

platte banden
- een zwarte damesfiets, merk Batavus, met platte 

banden

Overijssellaan t.h.v. flat Blauwvink:
- een zwart/grijze herenfiets, merk Target, met 

platte banden
- een roze damesfiets, merk Bengal, met platte 

banden en losse ketting
- een blauwe herenfiets, merk Kyoso, met platte 

banden

Zeelandlaan t.h.v. flat Blauwmees:
- een zilveren herenfiets, merk Giant, met platte 

banden
- een zwarte damesfiets, merk limit, met platte 

banden

Herenweg
- t.h.v. bushalte Van Merlenlaan: een zwarte 

damesfiets, merk Peugeot, met slag in achterwiel
- t.h.v. bushalte Rijnlaan: een blauwe herenfiets, 

merk Sparta, met losse ketting

Camplaan t.h.v. nr. 20: 
- een rode damesfiets, merk onbekend, met platte 

banden

Cruquiusweg t.h.v. bus halte Javalaan:
- een zwarte herenfiets, merk Ranger, met kapot 

stuur

Heemsteedse Dreef t.h.v. Waterhof: 
- een groene damesfiets, merk Giant, met losse 

ketting

Wipperplein t.h.v. de fietsenstalling:
- een zwarte herenfiets, merk onbekend, met 

platte banden
- een paarse damesfiets, merk Locomotief, met 

platte banden

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 1 februari 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeesters 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 Heemstede tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Volmaackt’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Volmaackt’ met planIdn: 
NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0101 met ingang van 26 
januari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de 
bestaande planologische situatie voor tien 
kavels in het inbreidingsplan ‘Volmaackt’ aan de 
Reinier van Holylaan en de Lanckhorstlaan. Het 
ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk 
om acht twee-onder-een-kap woningen en een 
vrijstaande woning te realiseren, in afwijking van 
de woningtypen die op basis van het geldende 
bestemmingsplan mogelijk zijn. Gewijzigde 
marktomstandigheden zijn hiervoor de aanleiding. 
Ook voorziet het ontwerpplan in de juiste 

planologische regeling voor een reeds gerealiseerde 
vrijstaande woning. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 
van 26 januari 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. De openingstijden van het raadhuis 
vindt u op de website www.heemstede.nl. Het plan 
(verbeelding, regels en toelichting) kan digitaal 
worden ingezien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0101 en op 
www.heemstede.nl > Wonen > (ver)bouwen > 
Bestemmingsplannen.
Voor een indruk van het te realiseren woningtype 

kan informatie worden gehaald op de website 
www.volmaacktwonen.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Tussen 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 
kunt u reageren. Zienswijzen met betrekking 
tot het ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel 
schriftelijk als mondeling indienen. Als u schriftelijk 
wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan 
de gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede of per e-mail aan 
gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een 
telefonische afspraak maken met de heer R. Visser 
van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 023- 548 57 58. 
Ook voor nadere informatie over het ontwerpbesluit 
kunt u zich wenden tot de heer Visser.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2017
Op 29 november 2016 heeft het college het besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2017 vastgesteld. Hiermee komt het besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
te vervallen. 

financieel beleid en beheer 2015 gemeente 
Heemstede te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Financiële verordening 2017 gemeente 
Heemstede
Op 21 december 2016 heeft de raad de Financiële 
verordening 2017 gemeente Heemstede. 
vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
- 4 populieren op het perceel Julianaplein 1 

(herplant afhankelijk van herinrichting terrein)
Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 1 
februari 2017 reageren via gemeente@heemstede.

nl of telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.




