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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

Snel geholpen worden?
Maak een afspraak!

In deze uitgave:
- Commissievergaderingen 
 in februari
- Omgevingsvergunningen
- Handhaving

Ode aan Heemstede
Burgemeester Marianne Heeremans reikt op 
woensdag 28 januari het eerste exemplaar 
van ‘Ode aan Heemstede’ uit aan de nieuwste 
inwoners van de gemeente. Vanaf 30 januari 
wordt dit eenmalige magazine huis aan huis 
verspreid in Heemstede. De 204 pagina’s 
tellende uitgave geeft een levendig beeld van 
het dorp, van de sfeer, de bijzondere plekken 
en de geschiedenis van mensen en dingen. 

Met het magazine leren de bewoners elkaar en 
hun omgeving beter kennen. Het dorpsmagazine 
is een initiatief van bladenmaker en grafisch en 
multimediaontwerper Edith van Beek van IN 
VORM. Met ‘Ode aan Heemstede’ wil zij mensen in 
Heemstede - inwoners en ondernemers - met elkaar 
verbinden. Vanaf 30 januari verspreiden leden van 
scouting Graaf Bernadotte het magazine huis aan 
huis. Extra exemplaren zijn vanaf dinsdag 3 februari 
te koop bij Kado Enzo, Jan van Goyenstraat 35 en bij 
Cordonnier Schoenreparaties, Binnendoor 1, zolang 
de voorraad strekt.

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. Staat een 
voertuig fout geparkeerd dan volgt geen 
waarschuwing, maar wordt direct een 
bekeuring uitgeschreven. De boete voor de 
overtreding bedraagt 90 euro plus 7 euro 
administratiekosten.

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

Vrijdag 6 februari
Binnenlopen bij de burgemeester
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 6 februari 2015 
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.

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.



Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Erasmuslaan 10, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 18833, ontvangen 9 januari 2015
- Hendrik Andriessenlaan 24, het plaatsen van een 

rookkanaal, wabonummer 18835, 
 ontvangen 11 januari 2015
- Herenweg 57-59, de bestemming wijzigen naar 

maatschappelijke doeleinden zonder de functies 
nachtverblijf, kinderdagopvang en kantoren, 
wabonummer 18853, ontvangen 12 januari 2015

- Raadhuisstraat 15-17, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 18973, ontvangen 13 januari 2015

- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18976, 
ontvangen 13 januari 2015

- Glipper Dreef 42, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18978, 
ontvangen 13 januari 2015

- Struyckenlaan 3, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 18998, ontvangen 13 januari 2015

- Beelenlaan 4, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 18999, ontvangen 14 januari 2015

- Willem Klooslaan 17, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 19001, ontvangen 14 januari 2015

- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping, 

verhogen kap, vervangen begane grondvloer 
en bouwen 2 erkers, wabonummer 19002, 
ontvangen 15 januari 2015

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Paulus Potterlaan 4, het plaatsen van 

een trappenhuis in de achtergevel en het 
vervangen van het dak, wabonummer 18510, 
ontvangen 22 december 2014. 

 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 omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- t.h.v. Schielaan 25, t.h.v. Anna Blamanlaan 33, 
 het kappen van 1 esdoorn en 1 els, 
 verzonden 23 januari 2015 
- Jan Steenlaan 24 het kappen van 1 moerascipres, 

wabonummer 18552, verzonden 23 januari 2015
- Binnenweg 155B het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 16425, verzonden 23 januari 2015
- Oudemanslaan 9 een interne verbouwing, 

verwijderen van draagmuren en het kappen van 

1 boom, wabonummer 17280, 
 verzonden 23 januari 2015
- Oudemanslaan 9 het vergroten van dakkapellen 

op het voor- en achtergeveldakvlak en 
aanpassen trapsparing, wabonummer 17715, 
verzonden 23 januari 2015 

- Blekersvaartweg 9, 13 en 57, het kappen 
 van 4 populieren, wabonummer 18700, 
 verzonden 23 januari 2015
- Adriaan Pauwlaan 19, het vergroten van de 
 Bosch & Hovenschool en het kappen van 
 4 sparren/dennen, wabonummer 16480, 
 verzonden 23 januari 2015, reguliere procedure
- César Francklaan 47, het kappen van 1 

naaldboom, wabonummer 19142, 
 verzonden 23 januari 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Herenweg 57-59, wijziging bestemming naar 

maatschappelijke doeleinden zonder de functies 
nachtverblijf, kinderopvang en kantoren, 
wabonummer 18853, ontvangen 12 januari 2015 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en 
klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving en Ruimte 
houden in februari een openbare vergadering 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
De raadscommissie Middelen komt deze maand 
te vervallen. 

Commissie Samenleving 
dinsdag 3 februari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

3 februari 2015
- Spreekrecht burgers

- Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs 2015

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 5 februari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 5 februari 

2015
- Spreekrecht burgers

- Routing concept notitie Dorps Karakter
- Concept lessen uit ruimtelijke projecten
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Handhavingsacties
Verwijdering boot Van ‘t Hofflaan
In onze publicatie van 10 december 2014 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een motorbootje met blauw dekzeil, 
 in een zijtak van de Leidsevaart, aan de 
 Van ’t Hofflaan ter hoogte van huisnummer 23, 

op ligplaats HOF 003.

Dit vaartuig is op 22 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 vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Verwijdering boot Zandvaartkade
In onze publicatie van 3 december 2014 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een wit kajuitbootje, genaamd Easy, 
 in de Zandvaart op ligplaats ZVK 006.

Dit vaartuig is op 18 december 2014 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 vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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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’.

Evenementenvergunning
Sloepenconcert 6 september
Op 20 januari 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van een klassiek sloepenconcert 
op zondag 6 september 2015 van 16.00 uur tot 
22.00 uur. De muziek zal tot 20.00 uur ten gehore 
worden gebracht.

In verband hiermee mogen, op zondag 6 
september 2015, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen van 12.00 uur tot 24.00 uur 
worden afgesloten voor het autoverkeer:
- De Molenlaan (vanaf de Zomerlaan tot de 

Burgemeester van Rappardlaan) 

- De Herfstlaan (vanaf huisnummer 4 tot de 
Groenendaalkade) 

Verkeer Vrijheidsdreef richting Burgemeester van 
Rappardlaan en vice versa blijft mogelijk. 

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.




