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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

Exposities in raadhuis 
Heemstede

In deze uitgave:
- Maak het inbrekers 
 niet te makkelijk
- Omgevingsvergunningen

Maak het straatrovers niet makkelijk! 
De afgelopen periode heeft er in 
Heemstede meerdere keren een tasjesroof 
plaatsgevonden. Afgelopen vrijdag is na 
intensief onderzoek de dader op heterdaad 
betrapt en aangehouden door de politie. We 
willen u toch graag attenderen op de volgende 
tips van de politie om straatroof te voorkomen.

Op straat beroofd worden van uw telefoon of zojuist 
gepinde geld? Dat wil niemand meemaken. U raakt 
niet alleen waardevolle spullen kwijt, maar zo’n 
ernstig incident kan ook vervelende na-effecten 
voor u hebben. Maar u kunt iets doen. Wees u 
bewust van het feit dat er mensen zijn die minder 
goede bedoelingen hebben en uit zijn op uw 
waardevolle spullen.

Wat is er nodig om de Binnenweg/
Raadhuisstraat en de andere winkelgebieden 
in Heemstede aantrekkelijk te laten zijn, 
nu en in de toekomst? Om die vraag te 
beantwoorden gaat de gemeente een visie 
opstellen over de winkelcentra. U bent van 
harte uitgenodigd hierover mee te denken.

Fase 1: onderwerpen bepalen
De eerste stap is het bepalen van de onderwerpen 
die in de visie aan bod moeten komen. Hiertoe 
heeft het bureau Dtnp in kaart gebracht hoe de 
winkelgebieden er nu voor staan, welke trends van 
invloed zijn op het winkelen en waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het opstellen van de 
visie. Deze verkenning heeft het bureau inmiddels 
gepresenteerd aan het gemeentebestuur en 
aan een vertegenwoordiging van winkeliers en 
omwonenden.

Uitnodiging presentatie 
Natuurlijk zijn en voelen velen zich betrokken 
bij onze winkelcentra. Daarom nodigen wij u 
graag uit voor een bijeenkomst waarin Dtnp de 
eerste bevindingen over de winkelgebieden zal 
presenteren. Na de presentatie horen wij graag 

Bijeenkomst maandag 2 maart
Visie winkelcentra Heemstede 

Daarom...
- Berg waardevolle spullen niet op één plek bij 

elkaar op.
- Bewaar geld zo dicht mogelijk op uw lichaam, 

bijvoorbeeld in een afgesloten binnenzak. Dus 
geen portemonnee in de tas bewaren.

- Draag uw tas aan de voorzijde van uw lichaam.
- Vervoer uw tas niet los in een fietsmand of -tas.
- Wees altijd alert op uw omgeving, ook als u belt 

of een berichtje stuurt
- Pin bij voorkeur overdag en bij een pinautomaat 

in een bank.
- Ga tijdens het pinnen nooit in op hulp van 

vreemden.
- Spreekt een onbekende u aan? Wees op uw 

hoede: een ‘collega’ van deze persoon kan 
toeslaan terwijl u wordt afgeleid.

- Noteer het IMEI nummer van uw telefoon. 
Dit vergroot de kans dat uw toestel wordt 
teruggevonden.

Bent u getuige van een straatroof of ziet u iets 
verdachts? Bel direct het alarmnummer 112.

Wordt u toch beroofd?
- Raak niet in paniek.
- Kunt u niet vluchten of om hulp roepen? Bied 

dan geen verzet; vooral niet als de daders 
gewapend zijn.

Kijk voor meer informatie en tips op www.politie.nl.

van u of u nog onderwerpen heeft gemist en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst 
vindt plaats in het raadhuis op maandag 2 maart 
2015 van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). Meld u aan door een e-mail te 
sturen naar winkelvisie@heemstede.nl.

Vervolg op volgende pagina.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 19604, 
ontvangen 29 januari 2015

- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 2 februari 2015

- Linge 3, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 30 januari 2015

- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 

ontvangen 2 februari 2015
- Cruquiusweg 166, het verwijderen van een 

draagmuur, wabonummer 19740, 
 ontvangen 2 februari 2015
- Binnenweg boven nr. 116, het maken van een 

eigen entree t.b.v. een woning, wabonummer 
19745, ontvangen 2 februari 2015

- Dr. J.R. Thorbeckelaan, het kappen van 
 11 bomen, wabonummer 19784, 
 ontvangen 4 februari 2015
- Patrijzenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19787, 
ontvangen 5 februari 2015

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Carlos Casas
Wegens enorm succes exposeert de Cubaanse 
kunstenaar Carlos Casas wederom zijn werk in de 
Burgerzaal. Zijn passie voor tekenen en schilderen 
begon al op zeer jonge leeftijd. Sinds jaren schildert 
hij nu op doek, veelal met een ecologisch tintje, 
maar ook op een manier om mensen zich bewust 
te maken van onze planeet. Zijn werk is gebaseerd 
op liefde en compassie tussen mens, dier en natuur. 
Deze veelzijdige expositie is nog t/m 27 maart 2015 
in de Burgerzaal te zien.

Expositie Gabe de Vries
Tot eind maart 2015 exposeert fi jnschilder Gabe de 
Vries zijn werk in de publiekshal van het raadhuis. 
Gabe de Vries vereeuwigt buitenplaatsen en 
gebouwen die er wel of niet meer zijn gedetailleerd 
met olieverf in een schilderij. De sfeer van die tijd 

Vervolg van vorige pagina.

Vervolg fase 1
In de huidige 1e fase wordt in overleg met 
betrokkenen bepaald welke onderwerpen aan bod 
komen in de visie. Hieruit volgt een eindrapport 
dat naar verwachting in mei 2015 door de 
gemeenteraad wordt besproken. Aansluitend wordt 
dan de aanpak voor de volgende fase, het opstellen 
van de visie, bepaald.

Fase 2: visie maken (inhoud)
In de 2e stap gaat het daadwerkelijk over de inhoud: 
wat is wel en niet gewenst voor de winkelgebieden? 
Wij streven naar een visie die breed wordt gedragen 
en daarom zullen wij u ook in de 2e fase vragen om 
mee te denken over de inhoud. 

Informatie
Heeft u vragen over dit project? Meer informatie 
vindt u op www.heemstede.nl onder Actueel -> 
Plannen en projecten. U kunt ook bellen met 
Ronald van der Aar, telefoon 023-5485764. 
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen maar wilt 
u wel onderwerpen doorgeven die u belangrijk 
vindt voor de visie, dan kunt u die mailen naar 
winkelvisie@heemstede.nl. 
Uw reactie over de onderwerpen voor de visie 
wordt betrokken bij het eindrapport van bureau 
Dtnp. Overige suggesties of opmerkingen zullen 
worden meegenomen bij fase 2, waarin de visie 
wordt opgesteld. 

komt dan helemaal tot leven.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom de verschillende exposities te 
komen bewonderen. 

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Wat kunt ú doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg 
deze tips op: 
- Gaat u op vakantie? Licht de 

buren in! Zij kunnen op uw 
woning letten en deze een 
bewoonde indruk geven. 
Download de burenkaart via 
politie.nl en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw 
buren weten waar ze u kunnen 
bereiken in geval van nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties. 
Snel alarm slaan, betekent een 
grotere kans om de inbrekers te 
pakken.

- Voor de thuisblijvers; let op 
insluipers! Doe uw deuren en 
ramen op slot; ook al gaat u 
maar heel even naar de buren, 
boven de was ophangen of 
boodschappen doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/preventietips.

Goed afsluiten? 
Sleutel omdraaien!

• doe deuren en ramen op slot
• laat de sleutel niet in de 

deur zitt en
• zorg voor goede sloten

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
M
ni
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Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Tussen Mozartkade en Nijverheidsweg, het 

bouwen van een brug, wabonummer 13369, 
verzonden 10 februari 2015

- Binnenweg 109, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 19470, 

 verzonden 13 februari 2015
- Dr. J.R. Thorbeckelaan, het kappen van 3 essen, 
 1 berk, 2 robinia’s, 1 populier, 1 hazelaar, 1 kers 
 en 2 meidoorns, wabonummer 19784, 
 verzonden 13 februari 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Carlos Casas

Gabe de Vries



Exposities raadhuis Heemstede

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’.

Omgevingsvergunning 2 woningen Wilhelminaplein 4-6 
Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 10 februari 2015 verleende 
omgevingsvergunning voor het permanent 
toestaan en de bouw van 2 woningen op het 
binnenterrein van het perceel Wilhelminaplein 4-6 
in afwijking van het bestemmingsplan “Woonwijken 
zuidoost” met ingang van donderdag 19 februari 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende 
stukken en de verklaring van geen bedenkingen 
zijn digitaal te raadplegen op de websites www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0397. OVwplein4-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 
een zienswijze heeft ingediend, dan wel een 
belanghebbende die niet verweten kan worden 

geen zienswijzen te hebben ingediend, van vrijdag 
20 februari 2015 tot en met donderdag 2 april 2015 
beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook digitaal 
beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank 
via www.loket.rechtspraak.nl -> Rechtszaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van het beroep, schorsing 
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Verwijdering gezonken boot Asterkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroffen:

Een zwarte roeiboot, in de Leidsevaart, aan de 
Asterkade ter hoogte van ligplaats ASK 008.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 7 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af te 
voeren. Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn 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.




