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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:
- Problemen met je buren?
- Aanvragen subsidies sport 
 en archeologie

Raadsbesluiten 
26 januari 2017

Vraag op tijd reisdocument aan
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 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.

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.

Stichting Kom in mijn tuin ontvangt 
cheque van Wecycle

Op 26 februari 2017 reikte wethouder Sebastiaan 
Nieuwland  namens Wecycle een sponsorcheque 
van € 1000 uit aan Mik van der Bor van Stichting 
Kom in mijn tuin (KIMT). 

Wecycle is een organisatie die de inzameling van 
gebruikte elektrische apparaten promoot.  Vanaf 
oktober 2016 hield Wecycle een landelijke actie 
op een groot aantal milieustraten; hoe groter de 
hoeveelheden ingeleverde elektrische apparaten, 
hoe groter de kans op een prijs voor een goed 
doel. Dankzij de inzameling  van deze apparaten 
door inwoners van Heemstede en omstreken, gaat 
KIMT het bedrag besteden aan het organiseren van 
natuureducatieprojecten voor kinderen en ouderen.

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem 
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om te 
kunnen stemmen ontvangt u een stempas van de 
gemeente Heemstede, deze moet u meenemen 
naar het stembureau. Als u gaat stemmen, moet u 
naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs 

overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen 
mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u 
niet stemmen. 
Binnenkort leest u alle informatie rondom de 
verkiezingen op www.heemstede.nl > Politiek en 
organisatie.

Verkiezingen Tweede Kamer
15 maart 2017



Iedereen wil graag prettig 
wonen in een leuke buurt. 
Soms lukt dat niet omdat 
de relatie met de buren niet goed (meer) 
is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins 
dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat 
het woonplezier bederft. Voorkom ergernis 
en bespreek uw problemen met de buren. 
Vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen als 
u dat zelf niet goed lukt. 
Op www.problemenmetjeburen leest u 
over mogelijke burenproblemen en hoe die 
zijn op te lossen. Door het invoeren van uw 
postcode wordt u verwezen naar de lokale 
buurtbemiddelaar.

Problemen 
met je buren?

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2017 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren, ouderen, minder validen of 
topsporttalenten stimuleert? Voor sportactiviteiten 
is in 2017 een subsidiebudget beschikbaar van  
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een subsidie 
van de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek aan 
voldoen: 
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de subsidieverordening Heemstede 2016 

Raadsbesluiten 
26 januari 2017
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Aanbesteden accountantsdiensten 2017-2018: 

unaniem
- Verordening Starterslening gemeente 

Heemstede 2017
- Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor 

en 4 stemmen tegen: voor stemden de fracties 
van HBB, D66, CDA, GL en PvdA, tegen stemde 
de fractie van de VVD

- Schadevergoeding opstal Postduivenvereniging 
de Vredesbode: unaniem

- Actualisatie nota activabeleid: unaniem
- Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie: unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

januari 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Straatspeelavonden
Op 27 januari 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan WIJ Heemstede voor het houden van diverse 
straatspeelavonden die zullen plaatsvinden van 
18.30 uur tot 20.30 uur op:

- Woensdag 3 mei 2017 op de speelplaats in de 
Roosje Voslaan (incl. voetbaltoernooi);

- Woensdag 10 mei 2017 op de speelplaats en het 
veld (SEIN) aan de Meerweg;

- Woensdag 17 mei 2017 in de Zeelandlaan;
- Woensdag 24 mei 2017 op het speelplein aan de 

Linge in de Rivierenwijk;
- Woensdag 31 mei 2017 op het speelterrein aan 

het Jan Miense Molenaerplein;
- Woensdag 7 juni 2017 op het speelplein aan de 

Zernikelaan;
- Woensdag 21 juni 2017 op het 

Rhododendronplein (aan de noordzijde);
- Woensdag 28 juni 2017 op het grasveld van het 

Julianaplein;
- Woensdag 5 juli 2017 in de Dr. J.R. Thorbeckelaan 

(langs speelterrein);
- Vrijdag 7 juli 2017 in de Ooievaarlaan. 

Afgesloten weggedeelten
Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
onderstaande weggedeeltes van 17.30 uur tot 21.30 
uur voor alle verkeer af te sluiten:
- Woensdag 17 mei 2017: de Zeelandlaan tussen 

de Overijssellaan en de Brabantlaan;
- Woensdag 21 juni 2017: de parkeerplaatsen aan 

de noordzijde van het Rhododendronplein;
- Woensdag 5 juli 2017: de Dr. J.R. Thorbeckelaan 

tussen de Glipper Dreef en de Mr. J. 
Heemskerkstraat;

- Vrijdag 7 juli 2017 de Ooievaarlaan tussen de Jan 
van Gentlaan en de Pelikaanlaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Verkeersbesluit
Het aanleggen van twee parkeerplaatsen bij de 
Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan 3 als 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het besluit ligt 
vanaf 30 januari 2017 zes weken ter inzage.

Melding verwijdering 
gemeentelijke bomen
- 7 populieren, 2 essen en 1 els langs de Ringvaart 

ter hoogte van de wijk Merlenhoven. De bomen 
moeten worden verwijderd om de vernieuwing 
van de beschoeiing mogelijk te maken.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 15 
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.

Nieuwe regelgeving
Regeling bijzondere personele gebeurtenissen
Op 21 november 2016 is een Regeling bijzondere 
personele gebeurtenissen vastgesteld door het MT 
Bloemendaal en Directieteam Heemstede. 

Verordening bestrijding ratten en muizen
Op 24 november 2016 heeft de raad besloten 
de Verordening betreffende de bestrijding van 
ratten en muizen in te trekken. Deze regelgeving 
is overbodig geworden doordat dit onderwerp is 
geregeld in het landelijke Bouwbesluit 2012. 

Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en Bbz Heemstede 2017
 Op 19 december 2016 heeft het college het 
Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt 
het Heronderzoeksplan WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en 
Bbz Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2010 te vervallen. 

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

 (zie Informatie). 
- de kortdurende activiteit of het project moet in 

2017 van start te gaan. 
- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 

vóór 1 mei 2017 worden aangevraagd.
- aanvragen voor archeologie worden behandeld 

op volgorde van binnenkomst.

Informatie
Alle voorwaarden, subsidieverordeningen en de 
aanvraagformulieren 2017 vindt u op 
www.heemstede.nl > Over Heemstede >Subsidies.
Voor meer informatie over deze subsidies kunt u 
ook contact opnemen met de heer Koen Siegrest 
van de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 
023-5485679 of per e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 87, het wijzigen van de 

bestemming van het pand naar kapsalon, 
wabonummer 110480, ontvangen 13 januari 
2017

- Johannes Vermeerstraat 24, het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 110570, ontvangen 17 januari 
2017

- Jan van Goyenstraat 20, het wijzigen van de 
bestemming winkelruimte naar begeleid 
sporten, wabonummer 112077, ontvangen 17 
januari 2017

- Meer en Boslaan 14, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 109120, ontvangen 12 januari 
2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 60, het wijzigen van de winkelpui 

en reclame, wabonummer 94311, verzonden 27 
januari 2017

- Glipper Dreef 199B, het dunnen van bomen in 
percelen langs de watergang, wabonummer 
95459, verzonden 27 januari 2017

- Nijverheidsweg 35A, het maken van 
een overdekte goederenoverslagplaats, 
wabonummer 88722, verzonden 27 januari 2017

- Heemsteedse Dreef & Bronsteeweg, kopersopties 
woningen project Volmaackt, wabonummer 
94973, verzonden 27 januari 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
Binnenweg 79D, het plaatsen van gevelreclame, 

wabonummer 100830, ontvangen 23 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.
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op woensdag 15 februari 2017 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede de gemeente 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 rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

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 bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 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

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

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer:
- 79: een blauwe herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden
- 93: een zilveren herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden en een zwarte herenfiets, 
merk Gazelle, met platte banden

- 101: een groene herenfiets, merk Batavus,  
met platte banden

- 119: een paarse damesfiets, merk Union,  
met platte banden

- 207: een merkloze zwarte damesfiets,  
met platte banden

Jan van Goyenstraat:
- t.h.v. nr. 4: een grijze herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden, een merkloze groene 

damesfiets, met losse ketting en een paarse 
damesfiets, merk Batavus, met platte banden

- t.h.v. nr. 28: een zwarte damesfiets, merk Pointer, 
met platte banden

Blekersvaartweg, t.h.v. de AH-supermarkt:
- een groene herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden
Haemstedelaan, t.h.v. nr. 7:
- een oranje scooter, merk Fosti,  

zonder kentekenplaat
Händellaan, t.h.v. nr. 2a:
- een zilveren herenfiets, merk Giant,  

met platte banden
- een bronskleurige damesfiets, merk Peugeot, 

met platte banden

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 

toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde voertuigen 
krijgen tot en met 15 februari 2017 de gelegenheid 
hun voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert. Als het betreffende voertuig binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
deze 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 voertuig ophalen bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede 
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.

Voornemen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
per 20 januari 2017 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- De heer D. de Man, geboren 30-11-1984, 

Binnenweg 96
- Mevrouw C.K. Szegedi, geboren 13-11-1973, 

Binnenweg 183
- De heer H. Khajavi, geboren 14-02-1986, 

Binnenweg 31

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot en met 15 maart 2017 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).

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 1 december 

2016 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- De heer T. Szombathelyi, geboren 01-07-1982, 

Binnendoor 2
- Mevrouw A. Srhir, geboren 01-01-1984, H.W. 

Mesdaglaan 37
- De heer N. Váczki, geboren 25-08-1988, 

Binnendoor 2

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en 
met 15 maart 2017 bezwaar maken.  
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Omgevingsvergunningen



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’.




