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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

Bijeenkomst over 
toekomst winkelcentra

op 1 februari

In deze uitgave:
-  Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Kop Blekersvaartweg
een brief te sturen t.a.v. de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte.

Inloopavond dinsdag 9 februari
Op dinsdag 9 februari 2016 is er een inloopavond 
in de Pleinzaal van het raadhuis. Tussen 19.30 uur 
en 21.00 uur kunt u het ontwerp bekijken, 
hierbij uitleg krijgen en kunt u reageren. 
Ook medewerkers van AH zijn aanwezig om 
hun verbouwplannen toe te lichten. Bij een 
inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is dus 
niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.

Nieuwe bedrijfscontactfunctionaris
Per 15 januari 2015 is Léonie Wijker bij de 
gemeente Heemstede het aanspreekpunt 
voor ondernemers. Zij helpt u als ondernemer 
graag de juiste weg te vinden in de gemeente. 
Startende en bestaande ondernemers kunnen 
bij haar terecht voor advies of informatie 

over bijvoorbeeld de bedrijventerreinen of 
het vestigen van een bedrijf in de gemeente 
Heemstede. U kunt haar bereiken via 
023-5485783 of lwijker@heemstede.nl. 
Zie www.heemstede.nl voor meer informatie 
voor ondernemen in Heemstede.

Al in 2006 is voor het noordelijk deel van de 
Blekersvaartweg e.o. een herinrichtingsplan 
vastgesteld. Dit plan is nog niet volledig uitgevoerd, 
omdat de gemeente voor het deel nabij Albert 
Heijn heeft gewacht op de bouwplannen van Albert 
Heijn. Nu bekend is dat AH de supermarkt alleen 
intern gaat verbouwen, kan de gemeente de laatste 
fase “Kop Blekersvaart” ingaan. De hoofdlijnen van 
de plannen en een plattegrondtekening vindt u 
op www.heemstede.nl -> plannen en projecten -> 
Kop Blekersvaartweg.  U kunt op de plannen van 
de gemeente reageren tot 12 maart 2016 door uw 
reactie te sturen naar gemeente@heemstede.nl of 

Attentie voor mantelzorgers
Afgelopen zaterdag 23 januari organiseerde de 
gemeente samen met Tandem een bijeenkomst voor 
mantelzorgers. Als blijk van waardering kregen de 
mantelzorgers een attentie. Heeft u als mantelzorger 

ook een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst 
maar kon u zaterdag niet aanwezig zijn? U kunt alsnog 
op vertoon van de uitnodiging de attentie afhalen bij 
het Loket Heemstede in het raadhuis. 

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 februari 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 5 februari
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 42, bouwen dakterras 

en plaatsen luchtbehandelingskasten, 
wabonummer 32397, ontvangen 8 januari 2016

- Hollandsdiep 7, plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, wabonummer 32517, 
ontvangen 13 januari 2016

- Beatrixplantsoen 68, plaatsen dakkapel op voor- 
en achtergeveldakvlak, wabonummer 32576, 
ontvangen 14 januari 2016

- Zandvaartkade 7, plaatsen terrasoverkapping, 
wabonummer 32591, ontvangen 14 januari 2016

- Vrijheidsdreef, het kappen van 40 bomen en 
herplanten ca.90 bomen, wabonummer 32608, 
ontvangen 14 januari 2016

- Hendrik Andriessenlaan 42, plaatsen schoorsteen, 
uitbouw zijgevel, verbouwen garage, hekwerk op 
tuinmuur en plaatsen dakkapel op de voorgevel, 

wabonummer 32615, ontvangen 15 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 49, realiseren dakterras, 

wabonummer 31521, verzonden 22 januari 2016 
- Kadijk 29, het kappen van 3 bomen, 

wabonummer 31840, verzonden 22 januari 2016
- Rijnlaan 88, het plaatsen van een dakkapel op 

het achtergeveldakvlak, wabonummer 315868, 
verzonden 22 januari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Roerdomplaan 54, het plaatsen van 

balkonbeglazing, wabonummer 30186, 
ontvangen 12 november 2015. 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.

- Locatie Watermuziek, het bouwen van 4 twee-
onder-een kap woningen en twee vrijstaande 
woningen, wabonummer 31026, ontvangen 
2 december 2015. 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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Locatie Watermuziek, bouwen van 4 twee-

onder-een kap woningen en twee vrijstaande 
woningen, wabonummer 31026, ontvangen 
2 december 2015. Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Algemene Plaatselijke Verordening 2016
Op 17 december 2015 heeft de raad de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2016 vastgesteld. Hiermee 
komt de Algemene Plaatselijke Verordening te 
vervallen.

Nota herijking Subsidiebeleid 2016 t/m 2019
Op 17 december 2015 heeft de raad de Nota 
herijking Subsidiebeleid 2016 t/m 2019 vastgesteld. 
Hiermee komt de Nota herijking Subsidiebeleid 
2012 t/m 2014 te vervallen.

Verordening openbaar water Heemstede 2016
Op 17 december 2015 heeft de raad de Verordening 
openbaar water Heemstede 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt de Verordening openbaar water 
Heemstede te vervallen.

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

Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede
Op 17 december 2015 heeft de raad het 
Treasurystatuut 2015 gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Treasurystatuut 2011 
gemeente Heemstede te vervallen. 

Uitvoeringsregeling openbaar water 
Heemstede 2016
Op 22 december 2015 heeft het college de 
Uitvoeringsregeling openbaar water Heemstede 
2016 vastgesteld. 

Bijeenkomst over toekomst winkelcentra 
op 1 februari 2016
In december 2015 heeft de commissie Ruimte 
ingestemd met het voorkeursscenario 
voor de toekomst van de winkelgebieden 
in Heemstede. Op basis van dit scenario is 
een concept-toekomstvisie gemaakt door 
bureau DTNP. Voordat het gemeentebestuur 
een standpunt inneemt horen we graag de 
mening van de ondernemers, omwonenden en 
andere belangstellenden. U wordt van harte 
uitgenodigd voor een discussiebijenkomst 
hierover op maandagavond 1 februari in het 
raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis (inloop 
vanaf 19.30 uur). 

Tijdens de bijeenkomst zal het bureau DTNP de 
concept-visie presenteren. Deze is gebaseerd op het 
voorkeursscenario zoals in december vastgesteld. 
Daarna is er volop gelegenheid om te reageren 
en te discussiëren hierover. Alle input van de 
avond wordt meegenomen in het uiteindelijke 
visiedocument van DTNP. 

Meer informatie vindt u op www.heemstede.nl 
onder ‘Plannen & Projecten’ -> Visie winkelcentra 
Heemstede.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen  
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 21 januari 2016: De heer M. El Razouki, 

geboren op 14-06-1988, Korhoenlaan 63.

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).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 8 december 2015:  J. Martín Bayraguet, 

geboren op 29-03-1984, Beethovenlaan 39

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).



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’.

Verwijdering boot Leidsevaart
In onze publicatie van 22 december 2015 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een naamloze stalen roeiboot, in de Leidsevaart 

op ligplaats PCB010, ter hoogte van P.C. 
Boutenskade 7

Bovengenoemd vaartuig is op 21 januari 2016 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 voer- of vaartuig 
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.




