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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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Heemstede

Gemeente ontvangt schenking voor 
herbouw Belvédère in Groenendaal
De gemeente Heemstede heeft op 21 
december 2018 een schenking van € 
500.000 ontvangen om de Belvédère 
in het noordelijke deel van het 
wandelbos Groenendaal te herbouwen. 
Burgemeester Astrid Nienhuis maakte dit 
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
7 januari. De schenking is afkomstig van 
een broer en zus uit Heemstede, de heer 
G.H. Bids en mevrouw H.G Bids. 

De herbouw van de Belvedère is een lang 
gekoesterde wens van de schenkers, van 
jongs af aan veelvuldig bezoeker van het 
Groenendaalse bos. Al in 2002 werd een eerste 
oriënterend gesprek over de mogelijkheden 
van herbouw gevoerd met de toenmalige 
burgemeester en wethouder. Het 14 meter 
hoge uitkijkpunt kan dankzij de schenking 
worden gerealiseerd. 

Oorspronkelijke Belvédère in 
jaren 60 verdwenen
De Belvedère maakte al deel uit van het 
Landgoed Groenendaal toen dit nog in 
particuliere handen was. De restanten zijn nog 
te vinden in het gedeelte van het wandelbos 
dat nu een losloopgebied voor honden is; 
een klinkerpad loopt naar de top van de 
heuvel, waar vandaan bezoekers vroeger een 
weids uitzicht hadden. Het gebouw raakte 
verwaarloosd en is in de jaren ‘60 uit het bos 
verdwenen.

Procedure voor herbouw kan starten
Voordat de herbouw kan starten, moeten nog 
verschillende procedures worden doorlopen. 
Om alles goed in kaart te brengen wordt eerst 
een plan van aanpak opgesteld. De locatie 
ligt namelijk in Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en in aardkundig waardevol gebied. 
Ook is een wijziging van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. Daarnaast is het wandelbos 
Groenendaal een rijksmonument. Bij de 
realisatie wordt de heer Bids regelmatig 
betrokken.

Zesde zonnedak van Zon op 
Heemstede in gebruik genomen bij 
dierenspeciaalzaak Heems
Op zondag 13 januari openden wethouder 
Nicole Mulder en de eigenaren van
dierenspeciaalzaak Heems Sinds 1822 het 
meest recente zonnedak van Heemstede. 
Door de onthulling van het schild 
‘Zonnestroom’ namen zij het dak met 240 
zonnepanelen van de coöperatie Zon op 
Heemstede symbolisch in gebruik.

De 240 panelen leveren voldoende stroom 
om 20 deelnemende huishoudens volledig te 

voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. En nog 
steeds is de vraag om deel te nemen groot: er 
is een wachtlijst voor de aanleg van minimaal 
nog zo’n dak! Zon op Heemstede zoekt 
nog steeds naar nieuwe daken met als doel 
daarmee bij te dragen aan de energietransitie 
in onze eigen gemeente. Bent u inwoners 
van Heemstede en heeft u interesse in 
zonnepanelen, maar zelf geen geschikt dak? 
Neem dan contact op met coöperatie. Kijk voor 
meer informatie op www.zonopheemstede.nl

Collecteren en 
huis-aan-huisacties 
in Heemstede alleen 
met vergunning!
Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen 
over huis-aan huiscollectes en donateurs- en 
ledenwerving zonder dat een vergunning kon 
worden getoond. In Heemstede gelden de 
volgende regels voor collecteren en venten:

Collecteren en venten mag 
alleen met vergunning
Voor collecteren in Heemstede is altijd 
een vergunning nodig. Daarbij is het 
collecterooster van het CBF leidend. Per week 
kan in Heemstede maar 1 collecterende 
instantie een collectevergunning krijgen. 
Ook voor venten, waarbij het gaat om de 
verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels of 
energiecontracten, is een vergunning nodig. 
Collecteren en venten met vergunning mag 
alleen van maandag tot en met zaterdag van 
10.00 uur tot 20.00 uur.

Donateurs werven voor een 
goed doel
Het werven van donateurs voor goede 
doelen is eigenlijk een vorm van 
collecteren. Daarom is ook hiervoor een 
collectevergunning vereist. Ook hierbij is 
het collecterooster van het CBF leidend. 
Vergunningen voor het werven van donateurs 
worden uitsluitend in de zogenaamde ‘vrije 
periodes’ van het collecterooster verleend.

Geleur aan de deur?
Komt er iemand bij u langs de deur en u 
vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om 
zijn legitimatiebewijs en de vergunning. Heeft 
de verkoper geen vergunning? Meld dit dan bij 
de politie via 0900-8844. 

Weten wie wanneer mag venten/collecteren? 
Kijk op www.heemstede.nl/collecterooster

KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders
Op vrijdag 18 januari 2018 start het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen 
in echtscheidingssituaties (KIES). De 
training is bedoeld voor Heemsteedse 
kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 
jaar. De trainingssessies worden gegeven 
in basisschool Icarus (Kerklaan 90) in 
Heemstede. 

KIES helpt kinderen om de scheiding beter te 
begrijpen. Het programma biedt kinderen een 
plek om met andere kinderen stil te staan bij 
alles wat de scheiding met zich meebrengt.
Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan 
de hand van creatieve opdrachten, praten 
en spel, thema’s aan bod die op dat moment 
spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- 
en achteraf een evaluatiebijeenkomst. 
Deelname is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? 
Neem dan contact op met Sanne Zaadnoordijk, 
CJG- en KIES-coach. U kunt haar telefonisch 
bereiken via (023) 548 57 22 of per 
e-mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl
Kijk voor meer informatie over deze training op
www.cjgheemstede.nl

In/uitrit 
Dr. P. Cuyperslaan 34
Op 10 januari 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-
en uitrit aan te leggen bij Dr. P. Cuyperslaan 34, 
2101VC in Heemstede.



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 bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. 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
Digitaal: http://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
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

U heeft hiervoor een digitale handtekening  
(DigiD) nodig.

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’.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Ervaren opvoeders 
Je bezoekt gedurende een jaar wekelijks 
een gezin met jonge kinderen in de leeftijd 
van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische 
hulp. De voorbereidende cursus voor nieuwe 
vrijwilligers duurt 6 dagdelen van 9.30 tot 12.30 
uur en start op maandag 4 maart. Interesse? 
Meld je dan aan vóór 18 februari!

Archiveren/ plaatsen 
beeldmateriaal op website
Koninklijke Roei & Zeil Vereniging Het Spaarne 
zoekt een vrijwilliger die wil helpen met het 
digitaliseren van het archief om zo de historie 
breder bekend te maken. Ook plaats je foto’s 
en films op de website. Kortom, een leuke 
klus voor iemand die interesse heeft in (sport)
geschiedenis.

Wandelen met een koppige ezel 
en lieve pony
Voor cliënten die bij een boerderij 
dagbesteding krijgen, zoeken wij vrijwilligers 
die het leuk vinden om samen met hen en een 
ezel/pony een wandeling te maken. Ben jij de 
vrijwilliger die graag buiten is? Dan zien we je 
graag!

Meer weten?
spreeku.: maandag t/m donderdag 

van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Verwijdering �etswrakken Stationsomgeving
Op 30 januari 2019 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden 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 fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Beschikking maatwerkvoorschriften Spaarnzichtlaan 6
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op aan M. Oostenbroek, Spaarnzichtlaan 6 te 
Heemstede met betrekking tot het lozen van 
bemalingswater op het gemeentelijk riool 
tussen 7 en 21 januari 2019.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 17 januari 
tot 27 februari 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
een telefonische afspraak maken via
(0251) 26 38 63

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 februari 2019 kunnen belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem 
(Zie ook Inzien, reageren, bezwaar maken).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan Pauwlaan 27, het in afwijking

gebruiken van het pand met bestemming
kantoor in de bestemming wonen,
wabonummer 360388, ontvangen
4 januari 2019

- Zomerlaan 17A, nieuwbouw woonhuis,
wabonummer 358468, ontvangen
27 december 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Meermondpad, het kappen van

7 populieren, wabonummer 349263,
verzonden 10 januari 2019

- Patrijzenlaan achter 3 t/m 9, het kappen van
1 salix en 1 gleditsia, wabonummer 349223,
verzonden 10 januari 2019

- Prinsenlaan 83, het kappen van een beuk,
wabonummer 349034, verzonden
10 januari 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 bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- J.C. van Oostzanenlaan 2, het kappen

van een beuk, wabonummer 351030,
ontvangen 28 november 2018

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




