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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
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Vergadering 
gemeenteraad 2 maart

Vervoersoplossing i.v.m. werkzaamheden Herenweg

Arriva introduceert belbus 
en extra halte De Glip lijn 50
Sinds maandag 20 februari rijdt een belbus vanaf 
de haltes Rijnlaan en Kerklaan op de Herenweg 
richting de halte Wipperplein, waar reizigers kunnen 
overstappen op lijn 50 of R-net 340. Daarnaast is 
er in de al bestaande omleidingsroute voor de 
Herenweg (via Glipper Dreef - Heemsteedse Dreef – 
Dreef ) een extra halte opgenomen: De Glip.

Lijn 50 (Haarlem-Leiden) rijdt deze omleidingsroute 
tot eind juli vanwege de herinrichting van de 
Herenweg. De belbus rijdt 7 dagen per week van 
9.00 tot 18.00 uur. Reizigers moeten de belbus 

uiterlijk een uur voor vertrek reserveren via 0900 
1961 (10 cent per minuut). De belbus rijdt in eerste 
instantie t/m 31 maart. Daarna wordt het gebruik 
van de belbus geëvalueerd en besloten of deze blijft 
rijden. 

Meer informatie
Kijk voor alle informatie, inclusief de dienstregeling 
van belbus 550 op www.arriva.nl/zuid-holland. 
Meer informatie over de werkzaamheden op de 
Herenweg vindt u via www.heemstede.nl (Plannen 
en projecten – Herinrichting Herenweg, fase 4)

Vrijdag 3 maart
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 maart 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.

Tweede Kamerverkiezing 
op woensdag 15 maart
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. Meer weten? 
Kijk op www.heemstede.nl bij Politiek en organisatie.

Positief Opvoeden 
workshop 
‘Leren luisteren’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
een workshop ‘Leren luisteren’. De bijeenkomst 
vindt plaats op woensdag 8 maart van 19.30 tot 
21.30 uur aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Deze gratis workshop is voor een groep van 
maximaal 12 ouders. 
Meer informatie en/of inschrijven? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Lieven de Keylaan 12, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 116949, ontvangen 6 februari 
2017

- Eerelmanstraat 1, het uitbreiden van een 
woonhuis op de begane grond en 2e 
verdieping, vergroten dakkapel zijgeveldakvlak 
en plaatsen toegangspoort, wabonummer 
117891, ontvangen 8 februari 2017

- Herman Heijermanslaan 6, het plaatsen 
van openslaande deuren in de voorgevel, 
wabonummer 117977, ontvangen 8 februari 
2017

- Franz Schubertlaan 4, verhogen nok en plaatsen 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 

wabonummer 118102, ontvangen 9 februari 
2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 78, het kappen van een beuk, 

wabonummer 115950, verzonden 17 februari 
2017

- Van Merlenlaan 4B, het kappen van 6 esdoorns, 
wabonummer 113062, verzonden 17 februari 
2017

- Jan Steenlaan 11, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 108731, verzonden 17 februari 
2017

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

Omgevingsvergunningen

Alles over wegwerkzaamheden?

Maaien van gazons
Het college heeft op 3 januari 2017 besloten om 
het bestek ‘Intensief maaien’ (maaien van de gazons) 
quasi in te besteden bij Paswerk voor een periode 
van een jaar.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 2 maart 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 2 maart 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Notitie Sociaal Programma Statushouders 

Heemstede 2017-2018
- Aanvullend voorstel multifunctionele 

accommodatie Julianaplein 1

Hamerpunten
- Uitvoering motie “Transparante financiering 

burgerinitiatieven”
- Uitvoering motie “Het beste idee voor 

Heemstede”
- Verklaring van geen bedenkingen gebruik grond 

in Groenendaalse bos ten behoeve van Ponytrack 
Heemstede

- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2017-
2018

- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst IJmond

- Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2017

- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en 
raadscommissies

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 2 

maart 2017
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vervanging vijf platanen 
Sportparklaan
De Sportparklaan is aan beide zijden van de weg 
beplant met platanen. Uit inspectie is gebleken 
dat de vijf platanen niet goed hersteld zijn na de 
stormschade van twee jaar geleden. Het betreffen 
de bomen op de hoek Ringvaartlaan, ingang 
zwembad, ingang Nicolaas Beetsschool en bij 
Sportparklaan 8 en 41-43. Deze bomen worden 
vervangen door nieuwe exemplaren.

Nieuwe regelgeving
Nota activabeleid 2017 gemeente Heemstede
Op 26 januari 2017 heeft de raad de Nota 
activabeleid 2017 gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt de Nota activabeleid 
2011 gemeente Heemstede te vervallen.

Intern Controleplan 2017 gemeente 
Heemstede
Op 31 januari 2017 heeft het college het Intern 
Controleplan 2017 gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Intern Controle Plan 
2016 (ICP 2016) gemeente Heemstede te vervallen. 

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

Melding in/uitrit
Op 9 februari 2017 heeft het college goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in-en uitrit aan te 
leggen op de Kadijk 40, 2104 AA in Heemstede.

Verwijderde fietswrakken
Op 16 februari 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd.

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

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

platte banden

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 4:
- een grijze herenfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
- een merkloze groene damesfiets, met losse 

ketting
- een paarse damesfiets, merk Batavus, met platte 

banden

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 28:
- een zwarte damesfiets, merk Pointer, met platte 

banden

Händellaan, ter hoogte van huisnummer 2a:
- een zilveren herenfiets, merk Giant, met platte 

banden
- een bronskleurige damesfiets, merk Peugeot, 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.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62
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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’.




