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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:
- Vraag op tijd reisdocument 
 aan!
- Omgevingsvergunningen

Vergaderingen 
raadscommissies februari

HeemSteeds Duurzamer bestaat 1 jaar
Op vrijdag 10 februari (Warmetruiendag) 
vierden diverse duurzame ondernemers 
uit Heemstede het 1-jarig bestaan van 
HeemSteeds Duurzamer. 

HeemSteedsDuurzamer is een initiatief van 
verschillende enthousiaste duurzame ondernemers 
en de gemeente Heemstede. De werkgroep zet zich 
in om woningen in Heemstede te verduurzamen. 
Hiertoe werken verschillende ondernemers uit de 
bouw, van erkend adviseur tot ervaren architect 
en aannemer, aan een gezamenlijke aanpak om 
inwoners te helpen bij o.a. het isoleren van hun 
woning, het aanleggen van zonnepanelen of 
installatie van warmtepompen. Daarnaast is de 
werkgroep actief in het ondersteunen van de lokale 
middenstand bij het verduurzamen van hun eigen 
onderneming.

Raadhuisstraat & Binnenweg scoort goed 
in koopstromenonderzoek
Bezoekers waarderen het winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg met een mooie 
8. Ten opzichte van winkelgebieden van 
vergelijkbare grootte in andere gemeenten 
doet het centrum van Heemstede het 
goed. Vooral het winkelaanbod, de sfeer 
en uitstraling, de netheid qua schoonmaak 
en onderhoud en de bereikbaarheid 
per fiets scoren goed. Dat blijkt uit het 
koopstromenonderzoek dat in opdracht van 
de provincie is uitgevoerd.

Webwinkels en kleine centra 
doen het goed
Uit het onderzoek is gebleken dat webwinkels heel 
goed draaien maar dat daarnaast vooral kleine en 
grote winkelcentra het goed doen. Het centrum van 
Heemstede valt onder de kleine winkelcentra met 
een winkelvloeroppervlak van circa 25.000 m2. 
Consumenten zijn hun dagelijkse boodschappen 
dichterbij huis gaan doen. Hiervan profiteren vooral 
de kleinere winkelcentra. De onderzoeksresultaten 
staan op www.heemstede.nl (Actueel > 
Nieuwsoverzicht). 

Dank aan deelnemers onderzoek
Wethouder Sebastiaan Nieuwland is niet verbaasd 
maar wel blij met de uitkomsten. “De winkelstraten 
van Heemstede vind ik de economische levensader 
van onze gemeente. Het centrum van Heemstede 
is een aantrekkelijk winkelgebied met een groot 
aanbod en veel variatie in winkels en horeca. 
Dat bleek al uit de winkelvisie die we vorig jaar 
hebben opgesteld. Dat beeld wordt nu bevestigd 
door het koopstromenonderzoek. Ik doe een 
kennismakingsronde langs alle winkeliers en 

ervaar steeds weer het enthousiasme en de 
gedrevenheid waarmee zij ondernemen. Dit jaar 
gaan we in overleg met hen aan de slag om de 
winkelgebieden, ook de Jan van Goyenstraat en 
Zandvoortselaan-west, verder te verbeteren. Het 
onderzoek is daarbij een mooie steun in de rug. Het 
biedt goede aanknopingspunten om de kwaliteit 
van de winkelgebieden hoog te houden. Ik wil 
dan ook iedereen die mee heeft gedaan aan het 
onderzoek hartelijk bedanken en inwoners vooral 
aanmoedigen: blijf lokaal shoppen in onze mooie 
winkelgebieden!”

Volg Heemsteedse winkels op 
sociale media
Volg de winkelgebieden op hun sociale media om 
op de hoogte te blijven van het aanbod en mooie 
acties:
- Binnenweg-Raadhuisstraat: 
 www.facebook.com/winkelcentrumheemstede
- Jan van Goyenstraat: 
 www.facebook.com/janvangoyenstraat 



Controles op langdurig geparkeerde 
aanhangers, campers en caravans
Het komende half jaar gaan de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van bureau Handhaving 
extra controleren op langdurig geparkeerde 
aanhangers, campers en caravans in Heemstede. 
Waar nodig worden de eigenaren aangesproken en 
verzocht het betreffende voertuig te verwijderen. 
Vanaf 13 februari komen de Indische wijk en 
Merlenhoven aan bod. Daarna volgen de andere 
woonwijken.

Vrijwilliger opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoek je gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met kinderen in de leeftijd 
van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische hulp. Begin 
maart start de voorbereidingscursus hiervoor.

Gastvrouw/heer Heemsteedse 
Kunstbeurs 31 maart t/m 2 april
Tijdens de Heemsteedse Kunstbeurs heet je 
bezoekers welkom, verstrek je informatie over de 
beurs en kunstenaars en help je de deelnemende 
kunstenaars en bezoekers waar nodig.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker bied je een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. Medio maart start 
de basistraining voor deze speciale vrijwilligers. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Fietswrakken verwijderd
Op 2 februari 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd:

Raadhuisplein t.h.v. nr 1:
- een paarse damesfiets, merk Wellington, met 

platte banden
Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummer
- 19: een zilveren herenfiets, merk Orbea, met 

platte banden
- 77: een zilveren damesfiets, merk Reflection, met 

platte banden en losse ketting 
Kerklaan t.h.v. nr. 25:
- een witte damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden en losse ketting
Overijssellaan t.h.v. flat Geelgors:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden
- een blauwe herenfiets, merk Giant, met platte 

banden
Overijssellaan t.h.v. flat Groenling:
- een zwart/gouden herenfiets, merk Rih, met 

platte banden
- een rood/grijze damesfiets, merk Lafree, met 

platte banden

Overijssellaan t.h.v. flat Blauwvink:
- een roze damesfiets, merk Bengal, met platte 

banden en losse ketting
Herenweg
- t.h.v. bushalte Van Merlenlaan: een zwarte 

damesfiets, merk Peugeot, met slag in achterwiel
- t.h.v. bushalte Rijnlaan: een blauwe herenfiets, 

merk Sparta, met losse ketting
Camplaan t.h.v. nr. 20:
- een rode damesfiets, merk onbekend, met platte 

banden
Heemsteedse Dreef t.h.v. Waterhof:
- een groene damesfiets, merk Giant, met losse 

ketting
Wipperplein t.h.v. fietsenstalling:
- een merkloze zwarte herenfiets, met platte 

banden
De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

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

Glipper Dreef t.h.v. nr. 125:
- een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden
Jhr. Mr. J. Loudonstraat t.h.v. nr. 4:
- een groene damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
Herenweg t.h.v. ingang Sparrenlaan
- een groene herenfiets, merk Sparta, met platte 

banden
Zandvoortselaan t.h.v. AH-supermarkt:
- een grijze herenfiets, merk Trek, met platte 

banden

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijk 
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 fietsen krijgen 
tot en met 1 maart 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in een rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat van 
Meerlanden 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.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Overijssellaan 133 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. 

Het besluit ligt vanaf 16 februari 2017 zes weken ter 
inzage.

Vraag op tijd 
reisdocument aan!
Is het reisdocument voor uw kind (bijna) 
verlopen? In de maanden april, mei en juni 
hebben wij de afspraakmogelijkheden 
verruimd. Voorkom lange wachttijden en maak 
direct een afspraak. Kijk op heemstede.nl 
bij ‘Nieuws’ voor meer informatie. In 2012 is 
het bijschrijven van kinderen in het paspoort 
van ouders afgeschaft. Er zijn toen veel 
reisdocumenten (ID-kaart en paspoort) voor 
kinderen aangevraagd. Deze reisdocumenten 
verlopen dit voorjaar.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 126, het kappen van 3 eiken en  

2 beuken, wabonummer 114415,  
ontvangen 30 januari 2017 

- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 114463,  
ontvangen 30 januari 2017

- Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen van 
een dakkapel met Frans balkon (dakopbouw) 
in achtergeveldakvlak, wabonummer 115058, 
ontvangen 18 januari 2017

- Herenweg 78, het kappen van een beuk, 
wabonummer 115950,  
ontvangen 25 januari 2017

- Nijverheidsweg 10, het wijzigen van reclame, 

wabonummer 115952,  
ontvangen 26 januari 2017

- Haemstedeplein 13, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 116724,  
ontvangen 2 februari 2017

- Timorstraat 54, het plaatsen van een  
dakopbouw, wabonummer 116651,  
ontvangen 31 januaeri 2017

- Linge 43, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 116713, 
ontvangen 3 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel op 

het zijgeveldakvlak en vergroten dakkapel op 

het achtergeveldakvlak, wabonummer 101258, 
verzonden 10 februari 2017

- Crayenestersingel 19, het plaatsen van een 
groenondersteunende haagconstructie, 
wabonummer 97028,  
verzonden 10 februari 2017

- Meer en Boslaan 14, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 109120,  
verzonden 10 februari 2017

- Lanckhorstlaan 40, het doorbreken van  
een muur, wabonummer 94041,  
verzonden 10 februari 2017

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

Omgevingsvergunningen

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen:
- 1 kastanje ter hoogte van Vondelkade 7 

(aangetast door kastanjeziekte. Herplant:  
1 boom)

- 1 linde ter hoogte van Struyckenlaan 23  

(boom staat te dicht op de gevel, geen herplant)
- 1 eik en 1 kastanje op de Algemene 

begraafplaats, Herfstlaan 3 (eik is dood, kastanje 
is ziek en heeft zwamaantastingen.  
Herplant: 1 boom)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 1 
maart 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.

Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening
Op 21 december 2016 heeft de raad de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2017 vastgesteld. 

Hiermee komt de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2016 te vervallen. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Voorgenomen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 7 februari 2017 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

 - Mevrouw A. Muzafarova, geboortedatum:  
03-04-1995, Brabantlaan 26

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 

deze tot 9 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).

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’.




