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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:
- Inloopochtend burgemeester
- Omgevingsvergunningen

Volg ons via 
Twitter en Facebook

Heeft u een idee voor het 
Manpadslaangebied? Dit is uw kans! 
Misschien fietst u er weleens langs, op 
weg naar het strand via de Manpadslaan. 
Achter deze laan ligt een gebied dat de 
gemeente opnieuw wil inrichten, graag 
groen(er) en voor iedereen toegankelijk: 
het Manpadslaangebied. Graag horen we 
welke ideeën u heeft voor dit gebied. Of 
wat u mist in Heemstede en waarvoor het 
Manpadslaangebied misschien een oplossing 
kan bieden. In de afgelopen jaren hebben we 
al opties verkend. Nu willen we graag ruimte 
bieden aan compleet nieuwe, inspirerende 
ideeën voor dit bijzondere stukje Heemstede.

Hoe kunt u uw idee indienen?
Dat kan op alle mogelijke manieren: een schets, 
een verhaal, een collage, een gedicht... Enige 
randvoorwaarde is dat u het digitaal aanlevert via 
www.heemstede.nl/manpadslaangebied. U kunt 
uw idee indienen tot en met 12 februari 2017. Alle 
ideeën worden gebundeld en gepresenteerd aan 
de gemeenteraad. De raad hoort graag wat uw 

Op dinsdag 31 januari organiseren het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede en Atheneum College Hageveld in 
samenwerking met de Brijder Jeugd Preventie 
een informatieavond over gamen en social 
mediagebruik onder jongeren. De avond is 
bedoeld voor ouders, die kinderen hebben op 
het voortgezet onderwijs. Vanaf 19.15 uur is er 
ontvangst met koffie, om 19.30 uur begint het 
programma in de aula van Atheneum College 
Hageveld, Hageveld 15 in Heemstede.

Als ouder kun je allerlei vragen hebben als het gaat 
om gamen en social media in de opvoeding, zoals:
- Hoe ga je als ouder om met het online gedrag 

van je kind? 
- Wat doet je kind op internet? Welke games 

worden gespeeld?
- Zijn deze games verslavend? Wat kunnen 

kinderen leren van gamen?
- Hoe kun je als ouder op een effectieve manier in 

gesprek blijven met je kind en grenzen stellen?
- Wat doe je als ouder als je kind gepest wordt op 

internet?

Informatieavond over social media 
en gamen bij jongeren

Aanmelden
U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst 
via e-mail aanmelden bij het Atheneum College 
Hageveld (college@hageveld.nl) onder vermelding 
van ‘Informatieavond gamen en social media’. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

ideale invulling is. Zodat uw ideeën de raadsleden 
kunnen inspireren!

Lees verder op de volgende pagina
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Reigerlaan 15, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 106212, 
ontvangen 9 januari 2017

- Binnenweg 94, gevelwijziging winkelpand, 
wabonummer 107179, ontvangen 10 januari 
2017

- Jan Steenlaan 11, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 108731, ontvangen 12 januari 
2017 

- Adriaan van Ostadeplein naast nr. 6, het 
realiseren van een standplaats, wabonummer 
112793, ontvangen 20 januari 2017

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 113, brandveilig gebruik 

woonvoorziening ‘De Overstap’ en realiseren 
2 appartementen, wabonummer 109094, 
ontvangen 10 januari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Limburglaan 4, het wijzigen van de bestemming 

garage naar atelier/lijstenmakerij, wabonummer 

92250, verzonden 20 januari 2017
- Roerdomplaan 22, het plaatsen van een 

transparant balkonbeglazingssysteem, 
wabonummer 105653, verzonden 20 januari 
2017

- Reigerlaan 15, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 106212, 
verzonden 20 januari 2017

- Beethovenlaan 55, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 105108, verzonden 20 januari 
2017

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Julianaplein 1, brandveilig gebruik bibliotheek 

met diverse functies, wabonummer 49137, 
verzonden 19 januari 2017

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Adriaan van Ostadeplein, naast huisnummer 6, 

het realiseren van een standplaats, wabonummer 
112793, ontvangen 20 januari 2017

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

Vrijdag 3 februari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 3 februari 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.

Wat gebeurt er verder? 
Na het inzamelen van alle ideeën maken we een 
groen ‘casco’ voor het hele Manpadslaangebied. 
Dit ontwerp geeft de groene kwaliteiten weer 
waar we naar streven. Vervolgens werken we dit 
groene casco uit naar de mogelijke inrichtingen, 
mede op basis van de ingekomen ideeën en van 
wat financieel haalbaar is. Deze plannen leggen 
we vervolgens weer aan alle betrokkenen en 
belangstellenden voor. Uiteindelijk beslist de 
gemeenteraad over de definitieve inrichting. 

Manpadslaangebied
Het Manpadslaangebied heeft een bijzondere 
ligging: tussen de Leidsevaart, Herenweg en 
Rivierenwijk, én tussen de landgoederen Huis te 
Manpad en Groenendaal. Het grenst aan open 
weide- en natuurgebied. Bovendien ligt het gebied 
tussen twee eeuwenoude strandwallen. Het is 
één van de weinige plaatsen in de regio waar de 
openheid en het hoogteverschil nog te ervaren zijn. 
In het gebied liggen nu woningen, volkstuinen, 
bedrijven, kassen en akkers. De gemeente ziet 
veel kansen voor het gebied. Vooral met nieuwe 
natuur die aansluit op de omliggende gebieden. Dit 
maakt het gebied ook aantrekkelijk voor recreatie 
waar inwoners van Heemstede weer gebruik van 
kunnen maken. Bovendien kan het gebied beter 
ingericht worden waardoor het meer als een 
eenheid ervaren wordt. Kortom: de gemeente wil 
komen tot een groen en openbaar toegankelijk 
Manpadslaangebied.

Lees verder van het artikel Manpadslaangebied

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 2 februari 2017 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het inrichten 
  van het terrein aan de Zandvoortselaan 
  84 als parkeerplaats 
  openbaar 
20.30 uur bezwaar tegen het deels weigeren van 
  een omgevingsvergunning voor het 
  plaatsen van een overkapping aan de 

  voorzijde van Franz Lehárlaan 129 
  openbaar 
21.00 uur bezwaar tegen een plan van aanpak op 
  grond van de participatiewet 
  niet openbaar 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 1 december 2016: I.F. Brown, geboren 
 09-06-1944, Laan van Dick Laan 87

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 
9 maart 2017 bezwaar maken. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Nieuwe 
regelgeving
Op 21 december 2016 heeft de raad de 
Wijzigingsverordening Bijzondere verordening 
structurele subsidies peuterspeelzaalwerk 2016 
vastgesteld. Hiermee zijn wijzigingen aangebracht 
in de Bijzondere verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2016. 
Lees de volledige bekendmaking via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Melding verwijdering gemeentelijke 
bomen
- 11 platanen op het parkeerterrein aan de 

Meijerslaan (geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 

Melding in/uitrit
Op 20 januari 2017 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op de Oosterlaan 18, 2101 ZR Heemstede.

8 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.



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’.




